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Schoon belonen
loont in Ermelo
Verminderen van zwerfafval
Inmiddels is het project Schoon Belonen al ruim
een jaar in volle gang. Schoon Belonen is een
project in Ermelo om zwerfafval te verminderen.
Plastic flesjes, blikjes en andere verpakkingen
horen niet in de natuur en op straat. Bovendien
zijn deze materialen waardevol als grondstof voor
nieuwe producten.

Al ruim 20 deelnemers
Dat het goed gaat met het project is te zien aan het
grote aantal enthousiaste deelnemers! Er hebben
zich inmiddels al ruim 20 organisaties aangemeld.
Sportclubs, scholen, kerken en andere maatschappelijke organisaties doen hard hun best om zoveel
mogelijk kleine petflesjes en blikjes in te zamelen.
Dat leidt niet alleen tot een schone leefomgeving,
maar ook tot een mooie beloning van € 15,00
per ingeleverde grote zak voor de deelnemende
organisaties. Dat is goed voor heel Ermelo!

Ermelo gaat voorlopig door met Schoon Belonen!
Het einddoel van de landelijke proef is om erachter te komen welk
beloningssysteem leidt tot de grootste vermindering van zwerfafval.
De verschillende initiatieven van de meer dan 100 deelnemende
gemeenten geven inzicht in wat goed werkt in de inzameling van
kleine petflesjes.
Officieel duurt de landelijke proef nog tot het einde van het jaar. Maar,
ook na januari 2018 gaan we voorlopig door met Schoon Belonen in
Ermelo!

Hoe gaat het in de praktijk?
... bij de Westerkerk

“Ik loop 1 op 3”

Op een herfstachtige morgen vervoert Jan Minderhoud
grote zakken met kleine petflesje en blikjes op zijn fiets.
Inmiddels is hij een opvallende figuur in de gemeente
met die grote zakken op de fiets. Al fietsend grapt Jan:
“ik loop 1 op 3! Dat wil zeggen 1 zak kleine petflesjes
ten opzichte van 3 zakken blikjes”.
“Het is jammer dat er zoveel op de grond ligt in ons
prachtige dorp, maar we gaan er graag nog even mee
door”, zegt hij. Nu het project Schoon Belonen van de
gemeente Ermelo er is, staat er een aantrekkelijke
vergoeding tegenover. Dat is niet dé reden, maar het
motiveert wel om ermee door te gaan. Het geld dat ze
zo bij elkaar verzamelen wordt weer gebruikt voor
goede doelen.

...bij DVS’33

“Herhaling is de beste remedie”

Bij voetbalvereniging DVS’33 verzamelen ze net zo
fanatiek kleine petflesjes en blikjes in, dan dat ze
voetballen. Een mooi extraatje levert het ze op, wat ze
goed kunnen gebruiken voor nieuwe materialen, zoals
andere ballen en kleinere doeltjes. Daarnaast is de
boodschap helder: “lever de kleine petflesjes en
blikjes in want ze kunnen weer goed worden
hergebruikt”, aldus Tom Nederveen. De les is wel
om de actie voortdurend onder de aandacht van ouders
en kinderen te brengen anders zwakt de inzameling
af. Ook is het voor veel mensen nog niet altijd duidelijk
dat in de grijze bakken met het oranje deksel alleen
kleine petflesjes en blikjes mogen. Tom geeft daarom
een compliment aan de vrijwilligers die het afval tussen
de kleine petflesjes en blikjes uithalen voordat het kan
worden afgevoerd.

... bij de Julianaschool

“3 vliegen in 1 klap”

Op de Julianaschool vinden ze het erg belangrijk
om mee te doen met Schoon Belonen. “We slaan
3 vliegen in 1 klap”, vertelt juf Natascha Boonen.
Het maakt de kinderen bewuster van het gebruik
van plastic, het apart inzamelen is goed voor het
milieu en dat het financieel ook nog wat oplevert
is een goede motivatie om dit op te pakken. Op de
Julianaschool zijn sommige kinderen erg fanatiek.
Jeran Hulshof (met bril) en Niels Posthouwer
leveren heel wat in: “We hopen dat dit project
echt nog doorgaat na dit jaar!” De kinderen op de
Julianaschool zien door het verzamelen van kleine
petflesjes en blikjes dat het om grote hoeveelheden gaat.

... bij de Scouting
Alexandergroep

“Zorg goed voor de natuur
en voor elkaar”

De Scouting Alexandergroep vindt Schoon
Belonen een aantrekkelijk project. Wekelijks
brengen ze een grote zak weg naar Kamphorst.
De vergoeding die ze krijgen gebruiken ze
bijvoorbeeld om alle vrijwilligers van de
scouting in het zonnetje te zetten. Het project
Schoon Belonen sluit ook goed aan bij de
uitgangspunten van de scouting: zorg goed
voor de natuur en voor elkaar. Arnoud Schaffers
van de Scouting Alexandergroep vertelt: “De
bevers doen zelfs een extra educatief project over
afval naar aanleiding van Schoon Belonen”.

... bij Dindoa

“Mooi laagdrempelig project”

Gem Sikkema, coördinator beheer bij Dindoa,
is zeer tevreden over het verzamelen van kleine
petflesjes en blikjes. De zak met kleine
petflesjes is veel sneller vol dan de zak met
blikjes. Dat wordt door de jeugd bij Dindoa
misschien minder gebruikt. Dindoa doet graag
mee aan het project Schoon Belonen. “Het is
een laagdrempelig project waar Dindoa graag
aan meewerkt en bovendien levert het een
extra zakcentje op dat de vereniging goed kan
gebruiken”, zegt hij glimlachend. Zodra er weer
een zak vol is met kleine petflesjes of blikjes
brengt Gem dit weg naar Kamphorst.
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Wat gebeurt er met de ingezamelde
petflessen en blikjes?
Door de kleine petflessen apart in te zamelen en te verwerken, kunnen er
nieuwe producten gemaakt worden. De firma Kamphorst levert de ingezamelde kleine petflesjes aan bij Morssinkhof in Zeewolde en zij maken er
weer nieuwe petflesjes van. Dit betekent 100% recycling! De ingezamelde
blikjes gaan naar de blikverwerking. Het metaal wordt omgesmolten en
daarvan produceren metaalbedrijven o.a. weer nieuwe blikjes.
Bekijk hier hoe PET-reclycling in zijn werk gaat!

Wat hoort wel en niet in de containers?
In de containers horen geen plastic literflessen. Grote flessen kunt u
beter naar de supermarkt brengen waar u er statiegeld voor ontvangt.
Ook hoort er geen ander plastic materiaal in de zak. Dus bijvoorbeeld
geen boterkuipjes, boterhamzakjes, koffiebekertjes, koffiemelkcupjes,

		

PETFLESJES

BLIKJES

Kleine petflesjes

Blikjes van
limonade,
energydranken,
cola, bier

(tot 0,5 liter) zoals
plastic limonade-,
water- en
sapflesjes

wegwerpbestek- en servies, verpakking van vlees en vleeswaren,
verpakkingen van wasmiddelen, plastic tasjes en frietbakjes. Ook
gekleurde kleine petflesjes mogen er niet in. Die mogen in de
gewone grijze container.

Lever alleen kleine petflesjes en blikjes in!
Om de aanlevering naar Morssinkhof zo goed mogelijk te laten verlopen, is
het van belang dat er geen ander plastic of afval in de zakken terecht komt.
Tussen alle kleine petflesjes en blikjes in wordt toch nog regelmatig ander
afval aangetroffen. “Plastic is toch plastic?”, denkt u misschien. Toch is dat
niet zo! Het maakt dat zo’n hele partij kleine petflessen niet meer te recyclen
is tot nieuwe petflesjes. En dat is jammer van alle inspanning!

Colofon
Kijk voor meer informatie op:
www.ermelo.supportervanschoon.nl
www.schoonbelonen.nl
Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met Klaas Braamskamp,
beleidsmedewerker milieu van de
gemeente Ermelo:
T (0341) 56 73 21
E k.braamskamp@ermelo.nl
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