
Kijkje nemen bij Omrin hoe ons afval wordt gescheiden. 

Wij van plaatselijk belang hebben bedacht om een aantal bewoners eens te laten meemaken hoe ons 

afval gescheiden wordt bij Omrin. De gedachte daarachter kwam nadat wethouder Mariska Rikkers 

ons vertelde waarom er in onze gemeente niet apart plastic wordt ingezameld. Omrin slaagt daar 

heel goed in en daarom leek het ons leuk om dat met eigen ogen te gaan zien. Op de site van 

gemeente Westellingwerf is deze tekst te vinden: 

Hoe zit het met plastic afval? 

Afvalverwerker Omrin zet ons afval om in bruikbare producten. In Oudehaske staat een grote 

nascheidingsinstallatie die plastic en ander bruikbaar materiaal uit ons afval haalt voor hergebruik. 

Deze nascheider haalt heel precies het plastic eruit. Beter dan dat wij dat thuis kunnen. Daarom 

hoeven wij plastic (maar ook metalen en drankkarton) niet thuis te scheiden. 

Dat roept soms vragen op. Doen we het op het gebied van afvalscheiding daardoor niet veel slechter 

dan in de rest van het land? 

Friesland is koploper in kunststof recycling 

Het antwoord is: Nee. Sterker nog, we doen het hier een stuk beter. De nascheidingsmethode van 

Omrin haalt 14,8 kilo per inwoner (in 2015) uit het afval, terwijl dat in gemeenten waar kunststof 

apart wordt ingezameld gemiddeld 7 kilo per inwoner was in 2015. Wij zijn hierin koploper van 

Nederland; nergens wordt zoveel kunststof gerecycled als in Friesland en wijde omstreken. 

Mariska Rikkers: “Wat ze bij Omrin doen, is heel gaaf. Het geeft een veel beter resultaat dan dat 

iedereen zelf zijn plastic afval scheidt. Dus waarom zou je thuis extra werk doen, terwijl het in 

Oudehaske veel beter voor ons wordt gedaan? Geniet van dit voordeel en draag bij aan een goede 

nascheiding, beter voor het milieu en makkelijker voor jou.” 

Einde tekst gemeente. 

Het bezoek aan de nascheidingsinstallatie gebeurt op een doordeweekse dag, er moeten minimaal 

10 personen mee en maximaal 40. Leeftijd vanaf 16 jaar en iedereen moet goed ter been zijn omdat 

er ook de nodige trappen gelopen worden. Wanneer is afhankelijk hoe druk het daar is en we gaan 

nu ook een koude periode in dus het is misschien verstandig om dit ergens volgend jaar te doen. Het 

hangt ook af van het aantal mensen die zich opgeven natuurlijk. Van plaatselijk belang gaat er 

iemand mee en ook gaat wethouder Mariska Rikkers mee.  

Laten we eerst even inventariseren hoeveel mensen er zin in hebben en dan een goede planning 

maken. Wie denkt van dat wil ik wel, stuur dan een mail met naam en hoeveel personen plus een 

voorkeur voor dag naar janporton@ter-idzard.nl en ik ga het allemaal verwerken en als er genoeg 

mensen zijn ga ik afspraken maken met Omrin en laat het weten welke dag het wordt via ’t Kontakt 

en onze website, www.ter-idzard.nl. Een voorkeur voor dag betekend niet dat het ook deze dag 

wordt, er wordt in ieder geval gekeken wat de meest gekozen dag is en daar gaan we mee verder. 

Wees nieuwsgierig en ga ook mee om dit van dichtbij te bekijken. 

 


