
Diftar en de luiers van Jan Nagengast 
 

 
 
 
De inwoners van Alkmaar nemen het niet zo nauw met het scheiden van afval. Iets minder dan de helft 
(47 procent) neemt de moeite om het vuilnis daadwerkelijk te scheiden. Dat moet veel beter, vindt 
wethouder Jan Nagengast en met hem de voltallige raad. Maar over de manier waarop en het tempo 
waarin verschillen de partijen van mening. 
 
In Graft-De Rijp wordt de afvalstoffenheffing berekend via de zogeheten ’diftar’, een systeem 
gebaseerd op de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. Daarmee scoort Graft-De Rijp beter op 
afvalscheiding dan Alkmaar en het is goedkoper. 
 
Nagengast ontraadt de invoering van ’diftar’ voor de fusiegemeente. “Er kleven te veel nadelen aan. 
Het vergt extra investeringen, het coalitieakkoord sluit het uit en het geeft een subjectief beeld. 
Gezinnen met heel kleine kinderen worden onredelijk zwaar belast door bijvoorbeeld de hoeveelheid 
luiers.” 
 
Vanwege het feit dat er een harmonisatie van beleid wordt doorgevoerd in de fusiegemeente, stelt 
het college van B&W voor het goed werkende systeem in Graft-De Rijp af te schaffen. Zoals vaker 
vertoond bij gemeentelijke fusies en vergelijkbare processen, dreigt een onderdeel van 
duurzaamheidsbeleid te worden aangepast aan het ‘achterblijvertje in de klas’. Waarom niet 
andersom en een voorbeeld nemen aan de koploper? Op 3 december 2015 beslist de raad over  het 
voorstel van het college om het ‘diftar’ systeem in Graft-De Rijp af te schaffen. 
 
Hoed & Rand Paddenstoelen (H&R: Uw specialist in schimmelcultuur) pleit voor invoering van ‘diftar’ 
voor de gehele fusiegemeente en doet een voorstel voor onderzoek naar een versnelde afbraak van 
wegwerpluiers met behulp van oesterzwammen. 
 

http://www.pvdaalkmaar.nl/nieuws/546-behoud-diftar-in-graft-de-rijp


 
 
 
Onderbouwing 
Jaarlijks dragen 561.000 baby's en kinderen in Nederland luiers. Gemiddeld draagt een kind meer dan 
5.300 luiers, bijna 5 per dag. Dat zorgt voor 144 miljoen kilo aan luierafval per jaar (MilieuCentraal). 
 
Mexicaanse onderzoekers beschrijven hoe je deze afvalberg met behulp van schimmels, in dit geval de 
oesterzwam (Pleurotus ostreatus), kunt reduceren. In een artikel in Waste Management, beschrijft 
Alethia Vázquez-Morillas haar onderzoek: 
 
Door het kweken van oesterzwammen op vuile luiers wordt binnen twee tot drie maanden tachtig 
procent van het materiaal afgebroken (Bron: ScienceDaily) 
 
 
 

 
 
 

Meer weten van Hoed & Rand? Ga naar www.hoedenrandpaddenstoelen.nl 
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