
Papier en nog eens papier. 
 
Wij als inwoners van de gemeente krijgen naast veel digitale post wekelijks veel papier door onze 
brievenbus. Mijn persoonlijke gevoel is dat deze papierstroom alleen maar groter wordt. 
Naast zakelijk papier zoals nota’s, brieven en wenskaarten e.d. krijgen wij de dag- en weekbladen, 
tijdschriften en ook veel reclamedrukwerk: Kortom, je hebt wekelijks al gauw een doos vol papier wat voor 
recycling gaat naar de plaatselijke verenigingen of naar andere oud papiercontainers. Jammer genoeg 
zien we dat ook een deel van dit papier in de grijze container belandt terwijl dit papier hergebruikt kan 
worden. 
 
Kort geleden heb ik op uitnodiging van ROVA, samen met een aantal collega wethouders uit de regio in 
het kader van het hergebruik van grondstoffen uit ons afval, een bezoek gebracht aan Stora Enso 
gelegen in het Belgische  Langerbrugge. Dit is een van de grootste verwerkers van oud papier in Europa. 
Hier wordt jaarlijks 700.000 ton oud papier verwerkt tot nieuw papier wat gebruikt wordt door de kranten- 
en tijdschriften branche. 
Met veel interesse en ook verbazing hebben wij het hele proces gevolgd. Van het inkomende oud papier, 
het totale recycling proces tot het produceren van  nieuw papier. Het gaat te ver om  het hele proces van 
A tot Z hier op te tekenen maar ik kan u verzekeren dat het  een uniek proces is wat zeer zeker de moeite 
waard was om te zien. Het maakt je nog bewuster om je afval beter te scheiden zodat de herbruikbare 
grondstoffen optimaal benut kunnen worden. 
 
De gemeenteraad van Dalfsen is akkoord gegaan met de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. 
Het college zal dit jaar met voorstellen komen om dit omgekeerd inzamelen verder uit te bouwen met als 
doelstelling optimaal gebruik van herbruikbare grondstoffen te maken. Van u,  als inwoner van onze 
gemeente, wordt daarbij ook een inspanning verwacht maar daar tegenover staat voor u ook financieel 
voordeel. Daarmee levert u, naast een forse besparing op het aanboren van nieuwe grondstoffen, een 
bijdrage aan onze duurzaamheiddoelstelling die wij als gemeente Dalfsen nastreven. 
 
Mocht u als personeelsvereniging, buurtvereniging, ondernemersvereniging of vriendengroep een 
excursie willen bij Stora Enso in Langerbrugge dan bent u daar van harte welkom. 
Ik kan het van harte bij u aanbevelen. 
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