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2 Voorwoord   |   Wethouder Hans Marchal 

dat doen we goed!
Afval scheiden

Om onze samenleving prettig en leefbaar te houden, streven we  

mét elkaar naar een beter milieu. Dat is een landelijke ambitie én  

een doel van de gemeente. 

Meest gestelde vragen  
op de website

Heeft u na het lezen van de flyer,  
de online bijeenkomsten en het magazine 
nog vragen? Kijk dan op onze website bij 
‘Diftar, de meest gestelde vragen’. 

Ook kunt u de afvalcoach benaderen of  
een melding indienen bij de gemeente.                    

Zit uw vraag hier niet tussen? 
Vraag het onze afvalcoach of doe een melding via het 
formulier ‘Meldingen en verzoeken’ op onze website. 

Binnen onze gemeente gooien we maar liefst 180 kilo restafval 
per persoon weg. Elk jaar opnieuw. Al dat restafval wordt 
vernietigd in een afvalverbrandingsoven. Terwijl we er meestal 
nog nuttige producten van hadden kunnen maken. Jammer, 
toch? Door grondstoffen goed apart te houden van het 
échte restafval, maken we samen de afvalberg kleiner. Diftar 
(gedifferentieerde tarieven voor restafval) draagt daar aan bij.

Laatst ontving u van de gemeente een flyer over diftar. 
Hierin kon u al het nodige lezen over de invoering van diftar 
per 1 april 2021. In dit magazine gaan we een stapje verder. 
Zo geven we u tips om minder afval te produceren én 
kunt u zien welk afval waar thuishoort. Ook vertellen twee 
mensen hoe zij dat thuis doen: het apart houden van afval. 

Eén van hen woont in een gemeente waar diftar al jaren 
geleden is ingevoerd. 

Heeft u na het lezen van de flyer en het magazine nog 
vragen? Het antwoord leest u misschien op onze website bij 
‘Diftar, de meest gestelde vragen’, en ook kunt u uiteraard 
een melding indienen bij de gemeente of de afvalcoach 
benaderen. Kortom: we helpen u natuurlijk graag verder! 
 
Namens het college van Burgemeester  
en Wethouders,

Hans Marchal,
Wethouder 
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4 Interview   |   Helma van den Anker 

Interview

“Afval scheiden? 
Gewoon dóen!”
Papier, plastic, groen, blik, restafval: Helma van den Anker, 

grafisch ontwerpster en moeder van twee dochters, scheidt 

al jarenlang het afval. Ook al voordat diftar in haar woonplaats 

Tiel werd ingevoerd. Diftar maakte haar wel nóg bewuster van 

het belang van afval scheiden.

Helma uit Tiel 
heeft al ervaring met diftar
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Wanneer stapte Tiel over op diftar?
“In 2014. Een vast basisbedrag plus een bedrag per 
aangeboden kliko met restafval. Sinds 2019 brengen we het 
restafval naar een ondergrondse container en betalen we 
per zak.”

Wat vind je van diftar? 
“Goed afval scheiden betekent minder restafval en dus 
minder kosten. Zelf heb ik zo’n financiële prikkel niet nodig 
om te scheiden. Ook mijn dochters zijn er bewust mee bezig. 
Dat krijgen ze ook op school mee. Diftar vind ik prima. Naar 
mijn idee is het voor ons niet echt duurder of goedkoper. 

Gemiddeld breng ik om de week 

één vuilniszak van 30 liter naar de 

ondergrondse container.

Zie je meer ‘gedumpt’ afval? 
“Er is nog altijd veel zwerfafval, maar ik zie gelukkig niet vaak 
gedumpte vuilniszakken. Ons is altijd geleerd ‘je gooit je afval 
niet zomaar in de natuur, dit kan tussen het voedsel komen 
van grazende dieren’.”

Heb je tips om beter afval te scheiden?
“Ik vind het bijna een studie om te bepalen wat er in welke 
kliko hoort. Een kwestie van je er even in verdiepen. Verder 
probeer ik minder spullen te kopen en denk ik vanuit mijn 
werk als ontwerpster graag na over milieuvriendelijke 
verpakkingen”. 

Afval scheiden is niet alleen goed 

voor het milieu, maar ook voor uw 

portemonnee. Vanaf 1 april betaalt u 

een vast basistarief voor het afval. 

Daarnaast betaalt u voor u iedere keer dat u restafval 
aanbiedt. Biedt u minder aan, dan betaalt u ook minder. 
Omdat de kosten voor het verwerken van ons afval sterk 
stijgen, is in ieder geval duidelijk dat we samen in actie 
moeten komen. Als we niets doen, dan worden de kosten 
alleen maar hoger.

Wat ga ik vanaf 1 april betalen?
De tarieven staan op de website van de gemeente en in 
de flyer over diftar, die u begin maart ontving. Met de 
Lokale Lastenmeter kunt u uw eigen berekening maken. 
Wilt u weten hoeveel het in 2021 kost om restafval aan  
te bieden? 

Kijk op wijkbijduurstede.lokalelastenmeter.nl

Waarom afval scheiden? 
In Wijk bij Duurstede willen we van 180 kilo, naar 100 
kilo restafval per inwoner. Dit lukt alleen als iedereen 
het afval zoveel mogelijk scheidt. Glas in de glasbak, 
papier aan de straat op de ophaaldag of naar de 
papiercontainer, groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in 
de GFT-kliko, enzovoorts. Om het afval scheiden te 
verbeteren, starten we in de gemeente met een nieuw 
afvalsysteem: diftar.

Met diftar zorgt de gemeente ervoor 
dat de kosten voor het verwerken van 
het afval minder hard stijgen. De kosten 
worden ook eerlijker verdeeld. Het 
belangrijkste is natuurlijk dat diftar zorgt 
voor meer afvalscheiding en hergebruik! 
En dat is goed voor het milieu. Want 
onze grondstoffen voor nieuwe 
producten en materialen raken op.

Goed voor het milieu en 
de portemonnee! 

Afval scheiden:
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Recyclen

Restafval 
alléén in de daarvoor bestemde containers!
Als restafval bij herbruikbaar afval terecht 

komt, kan dit niet meer opnieuw worden 

gebruikt. Soms moet een hele vracht 

afgekeurd afval naar de verbrandingsoven. 

Dan betaalt de gemeente een boete.  

De kosten daarvan dragen we uiteindelijk 

samen als gemeente. 

Het is daarom erg belangrijk dat u géén restafval in de 
container voor herbruikbaar afval gooit. Zoals glas, textiel, 
oud papier, GFT of PMD.

De grijze kliko en de ondergrondse containers voor restafval 
zijn voor het huishoudelijk afval (restafval) dat niet meer 
verder te scheiden is. Restafval is écht afval.

    Een handige vuistregel is om uzelf  
3 vragen te stellen:

Is het een verpakking?1

Komt de verpakking uit de keuken 
of badkamer?3

Is die verpakking leeg?2

3 keer ja?  
Dan mag het bij het PMD!

Een tweede leven
Materialen zoals papier, plastic, glas, metaal en batterijen 
kunnen voor een groot deel weer gebruikt worden of naar 
de kringloop worden gebracht. De kringloop haalt spullen 
thuis op. Ook kunnen spullen ingeleverd worden bij de 
milieustraat. Dat scheelt grondstoffen en spaart het milieu.

Brengen naar containers
Op verschillende plekken in de gemeente zijn containers 
te vinden voor glas, textiel, oud papier, PMD-afval 
(verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken) en vanaf 1 
april ook voor babyluiers. 

Aan huis opgehaald
Bijna overal wordt afval aan huis opgehaald, zoals:
• GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval)
•  PMD-afval (verpakkingen van 

plastic, metaal en drinkpakken)
• Oud papier 
• Textiel 
• Restafval

Van de plastic verpakkingen die u thuis 
zorgvuldig scheidt, maken we veel 
nieuwe producten. 

Dat begint met het sorteren van al het ingezamelde 
plastic op plasticsoort. Er zijn namelijk veel 
verschillende soorten plastic, die we niet samen 
kunnen recyclen. Het sorteren gebeurt in een speciale 
fabriek van het bedrijf Suez in Rotterdam. Vervolgens 
versnippert en wast Suez het plastic en maakt er 
schone, kleine plastic korrels van. Ongeveer even  
groot als de korrels van kippenvoer. 

Die plastic korrels worden daarna weer nieuwe 
verpakkingen, zoals een shampoofles. Of een nieuw 
product, zoals gieters, flessen, inzamelzakken, 
kinderwagens, onderdelen voor de auto-industrie  
en straatmeubilair.

Wat mag bij het PMD?
Wat gebeurt er met plastic 
na de inzameling?
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Wat mag niet bij het GFT 

•  Verpakkingen van wat voor  
materiaal dan ook

• Kauwgom
• Luiers, incontinentiemateriaal
• Theezakjes, koffiepads en cups
• Kattenbakvulling,  vogelkooizand, 
 dode dieren
• Tabak, peuken, as
•  Potten, stenen, balken, timmerhout, 

metaal

Wat mag niet bij het PMD

•  Piepschuim (bv. bakjes van fastfood, 
vleesschaaltjes of vulling van dozen)

•  Gebruiksvoorwerpen van hard 
plastic (van bv speelgoed, brood-
trommels, verpakkingen of 
tuinstoelen)

Wat mag wel bij het PMD

• Zuivel- en drankpakken en bekers 
• Pakken of pakjes voor soep en pastasaus
•  Pakken en pakjes voor frisdrank, 

vruchtensappen, water en wijn
•  Verpakkingen van blik of staal voor  

frisdrank, bier, conserven en nootjes
• Aluminium zoals folie en schaaltjes
• Cups van waxinelichtjes
• Dopjes van bierflessen
•  Plastic bekers van zuivel
• Folie van toetjesbakjes
•  Plastic bakjes van fruit, salade of vlees
•  Plastic flessen zoals voor shampoo en   

doucheschuim
•  Plastic (cellofaan) dat zit om groente,  

brood en bloemen
• Plantenpotjes
• Plastic zakken en tassen
•  Chipszakken, doordrukstrips van pillen en blister-

verpakkingen voor bijvoorbeeld schroefjes

Wat mag wel bij het GFT

• Groente- en fruitresten en schillen
• Etensresten (ook botjes en graten)
• Brood, deeg, rijst, pasta
• Losse thee, koffiedik
• Strooisel  (hooi, stro, zaagsel) 
 van kleine knaagdieren, met hun poep
• Bloemen en planten
• Fijn tuinafval

wel niet

wel niet

PMD

GFT

Plastic-, metaalverpakkingen en 
drinkpakken (PMD)
De kliko met een oranje deksel is  
bestemd voor leeg plastic verpakkings-
afval, blik en drinkpakken.
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Bent u benieuwd naar nóg meer feiten en fabels? 
Kijk dan op: www.wijkbijduurstede.nl/pdc/afvalscheiding-
feiten-en-fabels.html

Afval scheiden: feiten en fabels

Over het scheiden van afval doen veel geruchten de ronde.
Zijn deze nu waar of niet waar? 

“Gescheiden afval belandt toch weer op een hoop”
Nee, gescheiden afval blijft gescheiden en wordt apart 
verwerkt. Het is echt een fabeltje dat alles op één hoop 
belandt. Het is namelijk goedkoper om gescheiden afval 
te verwerken, dan één hoop gemengd afval.

‘GFT scheiden is flauwekul”
Apart ingezamelde etensresten en GFT kunnen volledig 
worden hergebruikt. Vroeger werd het vooral gebruikt 
om compost van te maken, maar tegenwoordig is het ook 
een belangrijke bron voor biogas. 

“Gescheiden inzamelen is juist slechter voor het milieu”
Dit is niet waar.  Apart of alles in één bak: de totale 
hoeveelheid afval die we moeten ophalen, is hetzelfde. 
Afvalverwerker SUEZ rijdt wel iets vaker. Maar dat valt 
in het niet bij de enorme milieuwinst die gescheiden 
inzamelen oplevert. Hergebruik van afval betekent dat 
veel minder grondstoffen voor nieuwe producten uit de 
bodem of de natuur komen. Bovendien maken we onze 
inzameling steeds efficiënter, waardoor we minder 
hoeven te rijden.

Waarom zou ik afval thuis scheiden: 
na-scheiding is toch beter en goedkoper? 
Met na-scheiding halen machines bepaalde 
afvalsoorten nog uit het restafval. Maar doordat alles 
door elkaar heen zit, worden waardevolle grondstoffen 
vies. Zo kan het minder goed gerecycled worden. Het 
thuis apart houden, zorgt voor een betere kwaliteit van 
het afval. Zo is het dus beter te hergebruiken. Dit doen 
we immers al jaren heel goed! 

Er zijn bovendien maar een paar na-scheidingsfabrieken 
die grondstoffen goed uit het restafval kunnen halen. Hun 
capaciteit is heel beperkt. Op dit moment is na-scheiding 
daarom geen optie voor onze gemeente.

1 3

4

2

Medisch afval (ook incontinentiemateriaal) 
Medisch afval is afval dat vrijkomt door een (chronische) 
ziekte of aandoening. Denk aan incontinentiemateriaal, 
stomamateriaal en materiaal dat vrijkomt bij nierdialyse,  
thuis beademen of sondevoeding. 
Bewoners met medisch afval kunnen: 
• dit medisch afval bij de milieustraat inleveren;
•  een tweede kliko voor medisch afval aanvragen (voor 

laagbouw);
•  een tweede afvalpas voor medisch afval voor de 

ondergrondse restafvalcontainer aanvragen (voor 
hoogbouw). 

Tot 52 keer per jaar per adres is het gebruik gratis.

Regeling babyluiers
Bewoners kunnen vuilniszakken met gebruikte babyluiers 
tot 52 x per jaar gratis inleveren bij:
• de milieustraat;
•  de speciale luiercontainers in Wijk bij Duurstede, 

Cothen en Langbroek.

Regeling voor minima
Heeft u een minimum inkomen? Dan is het mogelijk dat
u geen afvalstoffenheffing hoeft te betalen. Kijk op  
www.bsr.nl en zoek op ‘kwijtschelding afvalstoffenheffing’.  

Of bel met de klantenservice van de BSR: 0344 - 704 704.

Regelingen voor minima & medisch afval

Container informatielijn
Wilt u een tweede kliko of afvalpas voor medisch afval? 
Of gebruik maken van de regeling voor babyluiers? 
Neem dan contact op door te bellen naar de  
container informatielijn: 0800 - 333 66 99.
Of mail naar servicedesk@inovim.eu.    



9Afvalcoach   |   Afval scheiden

Iedereen 
een afvalpas
Bij ieder huis of appartement hoort een afvalpas. 
Deze afvalpas gebruikt u om toegang te krijgen tot de 
milieustraat. De afvalpas is ook voor de inwoners die 
gebruik maken van een ondergrondse container. 
Gaat u verhuizen? Geef de afvalpas - tegelijk met de sleutel 
- aan de nieuwe bewoner. Of lever de afvalpas in bij de 
verhuurder, tegelijk met de sleutel.
Heeft u een nieuwe woning waar nog geen afvalpas is?  
Of is uw afvalpas kapot of onvindbaar? Tegen betaling kunt u 
een nieuwe krijgen. Neem hiervoor contact op door te bellen 
naar de container informatielijn:  
0800 - 333 66 99. Of te mailen naar servicedesk@inovim.eu.

De afvalcoach helpt u verder! 
Vindt u het lastig om uw afval goed te scheiden? Onze 
afvalcoach helpt u op weg! Wij kunnen ons namelijk heel 
goed voorstellen dat u vragen heeft over afval scheiden. 
De afvalcoach komt (corona-proof) naar u toe, kijkt met 
u mee en legt uit hoe het werkt. Zo zorgen we er samen 
voor dat iedereen mee kan doen met afval scheiden.

Contact?
Neem contact op met afvalcoach Lianne Hendriks  
via afval@wijkbijduurstede.nl  

U woont in een flat of appartement (hoogbouw):  
hoe werkt het dan? 

Aantal keer 
aanbieden

12 keer

18 keer

€263 + €18
(12 x €1,50)

€263 + €27
(18 x €1,50)

€281

€290

Totale kosten 
2021

Basistarief
 + gebruik

Met diftar betaalt ieder huishouden in 2021 een vast bedrag 
van €263. Vanaf 1 april 2021 gaat u apart betalen voor uw 
restafval. Dit bedrag verschilt per huishouden (variabel). 
U betaalt straks dus per keer dat u gebruik maakt van de 
ondergrondse container.

Het scheiden van GFT willen we in de loop van 2021 mogelijk 
maken voor alle bewoners van appartementen. Nu is het 
helaas nog niet mogelijk dat zij het GFT goed scheiden. 
Daarom krijgen bewoners van appartementen een korting 
op het tarief van € 1,50 voor de ondergrondse containers. 
Hoeveel korting, wordt nog uitgewerkt. Hierover krijgt u later 
informatie. 

Wilt u nu al aan de slag met het scheiden van GFT  
en kunt u een GFT-kliko plaatsen? 
Dan kunt u deze gratis aanvragen via de  
container informatielijn: 0800 – 333 66 99.
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Interview

“Al in mijn lingeriewinkel 
scheidde ik afval”

Wijkse Änny Smit 
blijkt fanatieke afvalscheider

Änny Smit vindt het de normaalste zaak van de wereld: afval 
scheiden. En zo min mogelijk restafval ‘produceren’. Bewust 
omgaan met afval zit dan ook in haar DNA. Ze is fanatiek en 
bijna verbaasd dat niet iedereen dit doet. “Belangrijk om het 
milieu niet te veel te belasten. Als je afval vooraf scheidt, 
kan veel weer verwerkt worden tot nieuwe producten.” 

Hoe lang scheid je al afval?
“Ik weet niet beter, doe het al jaren. In mijn winkel aan de 
Oeverstraat al: oud papier, glas, GFT en later ook plastic. 
We woonden met ons vijven bij de zaak. Vaak bracht een 
tante het voor ons weg: oud papier natuurlijk naar de 
container bij CDW (voetbalvereniging, red.). Ik herinner mij 
zelfs de schillenboer nog.” 

En tegenwoordig?
“Plastic, blikjes en plat gevouwen drankpakken of melk- en 
sap pakken in een zak in de gangkast en restafval in de 
afvalbak. En natuurlijk papier, GFT en glas apart. De zakken 
met restvuil breng ik naar een ondergrondse container. Dat 
is nu nog gratis. Vanaf 1 april niet meer.”

Wat vind je van diftar?
“Het lijkt mij een heel goed systeem. Meer scheiden 
betekent meer grondstoffen en minder restafval. Voor 

Wim en mij verandert er niets, verwacht ik. Omdat we 
geen grijze kliko hebben, betalen we straks per zak €1,50. 
Omdat we een klein 3 liter bakje gebruiken voor het 
restafval, betekent dit dat we straks hóóguit 2 zakken van 
60 liter per jaar vol hebben. 

Wordt het niet erg duur?
“Dat is precies de verwarring die er is ontstaan. 
Mensen zeggen: ‘We moeten al zoveel betalen. Meer 
afvalstoffenheffing, en nu ook nog extra voor het restafval’. 
Ja, de gemeente moet meer voor afvalverwerking 
betalen. Nu wordt in elk geval een deel variabel: je bepaalt 
deels zelf je hoeveelheid restafval. Dat verhaal moet 
transparanter. Daarom is dit Afvalmagazine ook  
zo belangrijk.”

Heb je nog tips?
“Het begint al bij het boodschappen doen. Vooral bij 
supermarkten zijn fruit, groente en vlees in (veel) plastic 
verpakt. Soms onnodig. Wat een verschil met de Wijkse 
moestuin, waar ik fruit en groente oogst en in mijn eigen 
tas meeneem. Ook online bestellingen ontvang je vaak in 
grote dozen met veel plastic erin. Wat een verspilling. De 
bewustwording groeit gelukkig wel. We doen dit voor de 
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.”
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De milieustraat
De milieustraat van de gemeente is gevestigd aan  
de Middelweg Oost 1 te Wijk bij Duurstede.  

De milieustraat is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur.  
De milieustraat is alléén bestemd voor huishoudelijk afval van onze 
inwoners. Ondernemers met bedrijfsafval worden niet toegelaten. 

De openingstijden van de milieustraat kunnen rond de feestdagen wijzigen. Dat 
laten wij weten op onze website en de gemeentepagina in Wijks Nieuws . De 
milieustraat is alleen toegankelijk met een afvalpas. 

Inwoners kunnen onder andere de volgende soorten afval gratis kwijt:

• Harde kunststoffen
•  Wit- en bruingoed  

(alles met een stekker)
• Matrassen, Donzen dekbedden
• Klein chemisch afval
• Vlakglas
• Autobanden

• Oud ijzer
• Frituurvet
• Kringloopspullen
• Textiel
• Papier en karton
• Glas
• PMD

Bouw- en sloopafval
Voor de afvoer van bouw- en sloop-
afval moet u betalen. Dit kost € 10,- 
per 1/4 m3. Bouw- en sloopafval is 
onder andere:
• onbehandeld hout
• bewerkt hout en plaatmateriaal
• geïmpregneerd hout
• dakbedekking
• gips
• puin
• isolatiemateriaal
• asbest
• schone grond

Het afval moet goed gescheiden 
zijn. U levert het aan in kleine 
hoeveelheden in de containers op 
de milieustraat. Meer informatie 
over het reglement en de 
voorwaarden vindt u op 
www.wijkbijduurstede.nl.

Let op!
Vanaf 1 april is het niet meer gratis om uw restafval naar de 
milieustraat te brengen. 
Wilt u toch uw restafvalzak kwijt op de milieustraat? Dan kunt u met uw afvalpas 
de restafvalcontainer openen die daar staat. Dit kost €2,50 per afvalzak. 

Tip:  Heeft u veel bouw-  
en sloopafval? 

Dan is het in de meeste gevallen veel 
goedkoper (en handiger) om een afval-
container te laten plaatsen of weg te 
brengen naar een reguliere verwerker.
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Container informatielijn:  0800-333 66 99

U belt met de container informatielijn om:
•  vragen te stellen over uw kliko of afvalpas
•  gratis PMD-zakken aan te vragen
•  door te geven als uw kliko niet geleegd is
•  een afspraak te maken voor het – tegen betaling – 

ophalen van grofvuil

Gooi oude kleding niet weg
Geef het een tweede leven via een kringloopwinkels, inzamelactie of 
kledingbak. De mensen die het hard nodig hebben, zijn u heel dankbaar! 

Koop en kook op maat
Vers eten gaat niet altijd in één keer op. Zo is de kans het kleinst dat u 
producten weg moet gooien die u niet gebruikt. 

Herbruikbare beker
Neem uw eigen herbruikbare beker mee voor onderweg. 
Dat scheelt afval en grondstoffen. 

Kringloop
Voor het (gratis) ophalen van goederen voor de kringloop, 
bel Nogges: 06-272 572 57. 

Overige vragen en klachten?
Belt u  met de gemeente via: (0343) 595 595 of gebruik  
het formulier ‘Meldingen en verzoeken’ op de website: 
www.wijkbijduurstede.nl.

Colofon
Dit magazine is een informatiemiddel van gemeente  
Wijk bij Duurstede, huis-aan-huis verspreid in een 
oplage van 11.192 exemplaren. 
maart 2021

Redactie   gemeente Wijk bij Duurstede,  
team Communicatie

Interviews  Marijke Dekker
Vormgeving  Flair Design, Wijk bij Duurstede
Fotografie Ankie Meutgeert Fotografie

Dit Afvalmagazine is gedrukt op 100% gerecycled 
materiaal met FSC keurmerk. 

Koop oplaadbare batterijen 
Bepaalde onderdelen van batterijen zijn chemisch afval en moeilijk af te breken. Oplaadbare batterijen zijn dus 
veel beter voor het milieu. Bovendien zijn oplaadbare batterijen op den duur goedkoper. 

Tips en trucs 
voor minder afval
Minder afval produceren is niet moeilijk,  
vooral niet met deze praktische tips!
Bij twijfel

Het is niet altijd eenvoudig 
om te weten wat precies waar 
bij hoort. Kijk bij twijfel op de 
Afvalscheidingswijzer van 
Milieu Centraal: 

www.afvalscheidingswijzer.nl.
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Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of 
download de gratis AfvalWijzer app

Voor alle informatie over afval

Belangrijke telefoonnummers


