BEELD ROVA

Verpakkingsvrij, het
hoeft niet ingewikkeld
Een tas vol boodschappen betekent vaak ook een tas vol
verpakkingen. Die verpakkingen zijn niet altijd nodig. ROVA,
actief rond afvalbeheer en beheer van de openbare ruimte,
roept inwoners van Zwolle daarom op om onnodige
verpakkingen te vermijden. Een interview met Agnes
Bouwman van ROVA.
Hoe ontstond het idee voor dit project?
ROVA is als afvalinzamelaar continu bezig met het
verminderen van afval. Naast scheiden van grondstoffen speelt preventie een steeds grotere rol. Als je bedenkt dat je een tasje of zakje uit de winkel gemiddeld nog geen twintig minuten wordt gebruikt, dan
kun je toch veel beter zelf een herbruikbare verpakking meenemen. Daarmee zijn we aan de slag gegaan.
Op het platform www.verpakkingsvrij.nu en op Facebook (verpakkingsvrij) laten we zien bij welke Zwolse
winkeliers je je eigen herbruikbare verpakkingen
(tasjes, zakjes en potjes) kunt meenemen en geven we
tips over verpakkingsvrij boodschappen doen. De
winkeliers melden zichzelf aan en zijn herkenbaar
aan een logo op de deur.
Hoe is de gemeente Zwolle hierbij betrokken?
De gemeente Zwolle formuleert in haar Grondstoffenplan verschillende maatregelen om het restafval in
Zwolle terug te dringen. Bewustwording speelt hierin
een belangrijke rol en daar past Verpakkingsvrij natuurlijk goed in. Wethouder William Dogger heeft het
startsein voor het project gegeven door bij de eerste
winkel de deelnamesticker te plakken. Er is in Zwolle
al veel aandacht voor het project en met alle acties en
challenges die we nog op stapel hebben staan, zal dat
de komende periode zeker zo blijven.
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Wanneer is het voor jullie geslaagd?
Het gaat ROVA echt om het bewust worden van onnodige verpakkingen. Dat is voor iedereen anders. Waar
de één volledig zonder verpakkingen kan leven, is bij
de ander het weigeren van een zakje al een grote stap.
En dat is prima! Als iedereen één keer per boodschappenrondje een goede keuze maakt dan zijn we al heel
blij. Je kunt bijvoorbeeld een boodschappentas meenemen naar de supermarkt of groente en fruit op de
markt in herbruikbare zakjes kopen. Iedereen kan wel
een manier bedenken om minder verpakkingen in
huis te halen. Wij meten het succes door de winkeliers
te laten bijhouden hoe het leeft en we monitoren
natuurlijk onze eigen kanalen.
Hoe gaat het straks verder?
Verpakkingsvrij boodschappen doen kan natuurlijk
overal. We hebben al interesse van onze andere gemeenten en van winkeliers, dus ik sluit niet uit dat we
dit initiatief volgend jaar uitbreiden.
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