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In mijn woonwijk is een proefproject van start 

gegaan met Gft-containers. 

Gft staat voor groenten-, fruit- en tuinafval. 

Nu heb ik al sinds jaren een compostbak die 

diezelfde gemeente haar bewoners te koop 

aanbood. Deze bak zorgt ervoor dat mijn Gft 

omgezet wordt in prachtige, zwarte aarde die 

ik regelmatig uitstrooi in mijn tuintje.  

Ik belde dus de Gft-ambtenaar met de 

mededeling dat ik die nieuwe container-met-

een-gratis-bij-te-leveren-emmertje-voor-in-de-

keuken niet voor een paar maanden wilde uitproberen. Nee, mijnheer, want mijn systeem 

werkt uitstekend. 

Op een mooie zaterdagmiddag werden de Gft’s uitgereden. Ik zag ze voorbij komen: 

manshoog, maar zonder kop, op wielen en fel groen. Naast de gifgroene gif bak, 40x50 cm, die 

sinds vorig jaar onze tuinen, balkons, schuren, of garages siert, nu ook een drie maal zo hoge 

Gft-bak. Wat komt hierna? 

Waarom sta ik niet te juichen bij dit milieu bevorderende en -vriendelijke beleid van mijn 

gemeente? Omdat zij naar mijn gevoel met deze bakken dweilt terwijl ze de kraan angstvallig 

open laat staan. Ik moet met behulp van lelijke bakken door mijn achterdeur het vuil sorteren 

en verwijderen, dat door de voordeur, vaak ongevraagd en opgedrongen, binnenkomt. 

Behoeften kweken heet dat in de economie.  

De stroom reclamedrukwerk die mijn brievenbus en voordeurmat bevuilt, die niet alleen 

bomen kost maar mensen aanzet tot veel en overbodige consumptie, wordt door het 

gemeentebeleid niet onderbroken of gestuurd. Het milieuvervuilende aspect aan de voorkant 

mag immers niet worden aangepakt, want dan raakt men de vrije markt, de heilige koe van 

het Westen. Een sticker op de brievenbus met geen reclamedrukwerk mag nauwelijks baten. 

Het huis-aan-huisblad waarin de gemeente haar burgers kond doet van de nieuwe containers is 

vol gevouwen met een dikke stapel reclamefolders. Als ik de bezorger zeg dat ik wel het 

mededelingenblad wil en niet de folders, blijkt dat onmogelijk te zijn: de hele hap of 

helemaal niets. Hoe moet ik dan weet hebben van de aanwas van de containers?  

Ik kies nog voor het totale pakket.  

En wat lees ik vandaag? Op de Milieustraat van de gemeente is nu ook een kledingcontainer 

geplaatst: voor de Derde Wereld en Roemenië. 


