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In het jaar dat Nederland 75 jaar geleden echt bevrijd werd, 
blijkt vrijheid iets te zijn waar we in de praktijk ineens heel 
anders mee omgaan. In het jaar dat we wellicht voor het laatst 
onze bevrijders echt hadden kunnen omarmen, de mannen en 
vrouwen die hun leven waagden nog echt live hadden kunnen 
eren, lijkt vrijheid iets te zijn wat je mag claimen. Je eigen 
persoonlijke vrijheid, je eigen recht op vrijheid. Niemand die 
beslist wat je moet doen, ongeacht corona, uitgeputte zorgver-
leners of hard doorwerkende afvalinzamelaars. 

Deze GRAM verschijnt in de zomerperiode. Ik had moeten schrij-
ven, vakantieperiode. Maar dat is best relatief geworden. Vakan-

tie betekent, of betekende, op pad, weg, reizen, voor sommigen 
zo ver mogelijk. Los van de alledaagse besognes. Vrij. Geen ver-
plichtingen, geen gedoe, even een beetje eigen vrijheid. Maar op 
vakantie gaan is ineens ingewikkeld geworden. Die onbezorgde 
vrijheid, die is er niet. Dat voelt heel ongemakkelijk. Je realiseert 
je dat die vanzelfsprekende vrijheid niet zo vanzelfsprekend is. 
En niet iedereen kan daar goed mee overweg. 

Vrijheid is iets waarvan we niet eens meer zien dat het er is. Dat 
je kan en mag demonstreren (zonder vernielingen) en dat je 
mag zeggen wat je vindt (al hoeft dat niet altijd). Er is letterlijk 
voor gevochten om dat te verkrijgen. Er zijn levens gegeven. 
Vrijheid is dat je elkaar respecteert, ongeacht kleur, geslacht, 
religie of geaardheid. Het een voorrecht, iets om te koesteren, 
iets om door te geven. Samen. 

Het is net als in de slogan van de coronacrisis: ‘Samen krijgen 
we corona onder controle’. Samen dus. Ik vind het een groot 
voorrecht om te werken in een branche waar dat sámen, dat 
wederzijdse respect er is. Ook als we het soms hardvochtig met 
elkaar oneens zijn. Het is ook een branche die handschoenen 
niet laat liggen maar oppakt. De afgelopen maanden hebben we 
laten zien dat we het kunnen, maar ook dat we nog een weg te 
gaan hebben. Samen kent meer kleuren.   

VRIJHEID
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“EERST KONDEN 
MENSEN 

TELEFONISCH EEN 
AFSPRAAK MAKEN, 
MAAR WE HEBBEN 

3600 BEZOEKERS PER 
WEEK, DUS DE LIJNEN 

RAAKTEN AL SNEL 
OVERBELAST.”

HOE DOEN ZIJ DAT?
OMGAAN MET GROF VUIL TIJDENS CORONATIJD

Peter Verweij, 
manager afvalinzameling gemeente 

Zoetermeer. Contact: 
p.verweij@zoetermeer.nl.

WELKE METHODE HANTEREN JULLIE 
VOOR DE INZAMELING VAN GROFVUIL?
We hebben twee methoden, ophalen aan 
huis op afspraak, of brengen naar de mi-
lieustraat, die heet bij ons het zelfbreng-
depot. Toen de coronacrisis uitbrak, werd 
het zo druk op het depot dat we twee we-
ken dicht zijn geweest. Daarna zijn we 
weer open gegaan, maar uitsluitend op 
afspraak. Dat bevalt zo goed dat we deze 
maatregel in elk geval tot september ver-
lengen. En misschien nog langer.

WAAROM IS DAARVOOR GEKOZEN?
De coronacrisis was dus de aanleiding. De 
wachtrijen waren zo lang dat alles vast-
liep op het industrieterrein. Oproepen om 

thuis te blijven, of met minder mensen 
in de auto te komen, hadden geen enkel 
effect. Toen kwamen we op het idee om 
de bezoekersstroom te reguleren door 
op afspraak open te gaan. Eerst konden 
mensen telefonisch een afspraak maken, 
maar we hebben 3600 bezoekers per week, 
dus de lijnen raakten al snel overbelast. 
Nu gaat het via een link op de gemeen-
telijke website, wij hebben daar speciale 
software voor aangeschaft. En het werkt 
optimaal. We hebben geen pieken en da-
len meer en mensen verblijven korter op 
het zelfbrengdepot omdat de doorstroom 
sterk verbeterd is. Dat komt ook de veilig-
heid ten goede. We zijn zo tevreden, dat 
we overwegen deze maatregel permanent 
in te voeren.

IS ER TOENAME VAN HET GROFVUIL 
VANWEGE DE CORONACRISIS?
Zeker, meer dan een verdubbeling. We 
hebben meer personeel en materiaal in 
moeten zetten om alles bij te kunnen 
houden. Bij het ophalen aan huis zag je 
dat andere mensen er van alles bijplaats-
ten, iedereen was aan het klussen of op-
ruimen. Maar ook bij verpakkingsmateri-
aal, zoals papier, karton en plastic zag je 
een enorme toename. Mensen kochten 
veel meer online en die artikelen zitten 
allemaal verpakt. 

WAAR LOPEN JULLIE TEGENAAN?
Wat mij opvalt is dat er relatief veel be-
zoekers aan het zelfbrengdepot zijn met 
maar heel weinig spullen. Ze komen al-
leen een broodrooster of iets anders 
kleins brengen. Zelfs in coronatijd. Toen 
maakten hele families er een uitstapje 
van, leek het wel. Volle auto’s, terwijl er 
maximaal twee in mochten zitten.

Wat ik ook heb gemerkt, is dat veel men-
sen hun kartonnen dozen naar het zelf-
brengdepot brengen, terwijl er daarvoor 
containers in hun eigen wijk staan. Ik heb 

af en toe gevraagd, waarom ze dat doen, 
en het antwoord was dat ze dit makkelij-
ker vonden. Op het depot staat een grote 
perscontainer, daarvoor hoef je je dozen 
niet eerst klein te maken. Voor de wijk-
containers moet dat wel, die hebben een 
kleinere inwerpopening. 

Dit zijn twee dingen die beter kunnen, we 
gaan daar eens goed over nadenken. Een 
broodrooster of iets anders kleins bren-
gen op de fiets willen we ook niet stimu-
leren. Dan heb je toch nog grote aantal-
len bezoekers die op het depot rondlopen, 
tussen alle voertuigen, dat is niet echt 
veilig. 

TIPS VOOR ANDERE GEMEENTEN?
Het helpt om de bezoekersstroom te re-
guleren. Er zijn al andere gemeenten bij 
ons komen kijken, om te zien hoe wij het 
doen. Op een milieustraat heb je altijd 
pieken en dalen, die voorkom je door op 
afspraak te werken. Van bezoekers krij-
gen we soms ook complimenten. Ze vin-
den het heerlijk om niet meer in de rij te 
hoeven staan.
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Franc Talsma,
beleidsmedewerker afval gemeente 

Hengelo. Contact:
f.talsma@hengelo.nl. 

WELKE METHODE HANTEREN JULLIE 
VOOR DE INZAMELING VAN GROFVUIL?
Mensen kunnen hun grof huishou-
delijk afval brengen naar het afval-
brengpunt, onze milieustraat, of aan 
huis op laten halen op afspraak. In 
september introduceren we een nieu-
we service, een mobiel brengpunt dat 
periodiek in de wijk komt.

WAAROM IS DAARVOOR GEKOZEN?
Wij noemen dat het parapludilemma. 
Sommige dingen zijn te groot voor 
de trommel van ondergrondse con-
tainer (wij hanteren omgekeerd in-
zamelen) en te klein om er mee naar 
het milieupark te rijden. Zoals kapot-
te paraplu’s, maar ook speelgoed en 
dergelijke. Om te voorkomen dat dat 
soort zaken bij de ondergrondse con-
tainer worden geplaatst, hebben we 
het mobiele brengpunt bedacht. We 
hadden er dit voorjaar al mee willen 
beginnen, maar door de coronacrisis 
is dat uitgesteld naar september. We 
denken dat mensen er veel gebruik 
van zullen gaan maken. 

Waar we ook mee bezig zijn, is een cir-
culair ambachtscentrum bij het afval-
brengpunt. Mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en leerlingen van 
het ROC gaan hier spullen repareren, 
sorteren en verkopen. We hopen hier 
volgend jaar mee te kunnen starten.

IS ER TOENAME VAN HET GROFVUIL 
VANWEGE DE CORONACRISIS?
Ja, enorm. Het tuinafval kent altijd 
al een sterke stijging in maart, maar 
nu was het helemaal raak. Maar ook 
andere fracties namen fors toe. De 
textielcontainers hebben we moeten 
sluiten, vangwege het enorme aan-
bod en het ontbreken van afzetmoge-
lijkheden, we konden het niet meer 
kwijt. Voor het afvalbrengpunt ston-
den vooral in het begin van de crisis 
lange rijen, dat hadden we nooit eer-
der meegemaakt. 

WAAR LOPEN JULLIE TEGENAAN?
Twente Milieu is in het begin van de 
crisis zeven dagen in de week bezig 
geweest om alles bij te houden. De 
containers waren vaak vol, er werd 
veel bijgeplaatst. Maar nu is alles 
weer aardig onder controle. 

TIPS VOOR ANDERE GEMEENTEN?
Er zijn altijd mensen die denken dat 
je als gemeente veel geld verdient 
aan afval. Dat is natuurlijk onzin. Je 
moet goed blijven communiceren 
wat je aan het doen bent en waarom. 
Persoonlijk was ik blij met de toege-
nomen aandacht voor duurzaamheid 
in de coronacrisis. Ik hoop niet dat 
we straks weer gewoon teruggaan 
naar ons oude systeem, als alles ach-
ter de rug is.   

“TWENTE MILIEU IS IN 

HET BEGIN VAN DE CRISIS 

ZEVEN DAGEN IN DE WEEK 

BEZIG GEWEEST OM ALLES 

BIJ TE HOUDEN.”
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WELKE METHODE HANTEREN JULLIE 
VOOR DE INZAMELING VAN GROFVUIL?
Men mag het komen brengen naar een 
van onze vier milieustraten. Of men kan 
Dar bellen voor een afspraak zodat het 

thuis opgehaald wordt. Dat ophalen doen 
we in vier stromen, tuinafval, metaal, 
grote elektrische apparaten en grof rest-
afval. 

Onder dat laatste verstaan we onder meer 
een kapotte bank, metaal betreft een bed-
denspiraal en dergelijke. Sinds begin dit 
jaar moet je voor het grof restafval altijd de 
voorrijkosten betalen. Voorheen was dit, 
net als de andere drie stromen, één keer 
per jaar gratis. Tijdens de coronacrisis zijn 
we tijdelijk gestopt met de ophaalservice, 
dat had te maken met het contactmoment. 
Mensen moeten thuis zijn als we langsko-
men én eventueel betalen.

WAAROM IS DAARVOOR GEKOZEN?
Het ophalen in vier stromen doen we al 
minstens twintig jaar. Om hergebruik te be-
vorderen. Nu mensen altijd moeten betalen 
voor hun grof restafval, kiest men er snel-
ler voor om het zelf weg te brengen naar 
de milieustraat. Dat heeft voordelen, want 
daar kunnen we het beter scheiden. Een 
oude bank kost de mensen daar ook geld, 
maar hout bijvoorbeeld kunnen ze gratis in 
de juiste container gooien.

IS ER TOENAME VAN HET GROFVUIL 
VANWEGE DE CORONACRISIS?
Eigenlijk niet. Op de milieustraat hadden we 
beperkte toegang ingesteld vanwege corona, 
daardoor kon er wellicht minder aangeboden 
worden. En de ophaalservice lag helemaal 
stil. Wat je wel zag, is een duidelijke toename 
in de aantallen bezoekers. Een uur in de rij 
staan voor de milieustraat was niet ongebrui-
kelijk. Inmiddels hebben we het toelatingsbe-
leid iets versoepeld, maar het blijft druk.

WAAR LOPEN JULLIE TEGENAAN?
Veel mensen gaan in de rij staan voor onze 
grootste milieustraat, die in Nijmegen ligt. 
Al wijs je bezoekers er op dat we nog drie 
milieustraten hebben, waar het minder 
druk is en waar ze ook terecht kunnen, toch 
blijven ze in die rij staan. 

TIPS VOOR ANDERE GEMEENTEN?
Eigenlijk niet. Wij willen wel vooraf beta-
len in gaan voeren voor de ophaalservice 
voor grof restafval. Soms zijn mensen 
tóch niet thuis namelijk, of ze moeten lang 
zoeken naar hun pasje. Dat kost tijd. Wij 
hebben dit idee van een andere gemeen-
te, waar het goed schijnt te werken.   

Ralph Breuer, 
senior beleidsadviseur openbare ruimte. 

Contact: r.breuer@nijmegen.nl
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HUISHOUDELIJK RESTAFVAL VAN 
NEDERLANDSE GEMEENTEN IN 2018

BRON: CBS EN RIJKSWATERSTAAT
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RIOOLREINIGING IN CORONATIJD

Rioolwater bevat het corona-
virus, officieel SARS-Cov-2. 
Onderzoek van kennisinsti-
tuut voor de waterbranche 
KWR en het RIVM heeft dat 

aan het licht gebracht. Althans, er zijn 
genetische stukjes van het gevaarlijke 
virus aangetoond. Gevoelige meetappara-
tuur monitoren monsters van rioolwater 
waarbij vier verschillende gen-fragmen-
ten van het nieuwe virus werden ontdekt. 
De deeltjes komen door de ontlasting 
van besmette mensen in het riool. Ster-

Een aantal gemeenten zette de opdrachten voor de reiniging van het riool stop toen eind maart 
RIVM en KWR meldden dat het coronavirus in het rioolwater werd aangetroffen. Een overreactie, 
zegt Hugo Gastkemper van Stichting Rioned. “Er is geen levend virus aangetroffen, alleen gene-
tische deeltjes.” Wel heeft de coronacrisis medewerkers meer alert gemaakt op het dragen van 

beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes. Als zij er tenminste aan konden komen.

TEKST: RENÉ DIDDE  BEELD: MARCEL KRIJGSMAN / ANP

ker nog, de rioolwateranalyse is zo snel 
en gevoelig dat in maart in een stad als 
Amersfoort het virus eerder in het riool 
werd aangetroffen dan dat zich een pati-
ent bij de dokter had gemeld.

Dat is de reden waarom wetenschappers 
verder werken aan de analyses om het ri-
ool geschikt te maken als een soort ‘early-
warning’-systeem, waarmee bijvoorbeeld 
in het najaar een eventuele tweede be-
smettingsgolf van de pandemie kan wor-
den aangetoond. De zorg kan dan sneller 

inspelen op de besmetting en de politiek 
kan sneller maatregelen treffen. Chinese 
wetenschappers leverden in februari al 
de genetische code van het coronavirus. 
Het nieuws over de Nederlandse detectie-
methode van het huishoudelijk afvalwa-
ter ging begin april de hele wereld over.

Het virus in het riool is niet erg infectieus 
meer, leeft niet lang in rioolwater en wordt 
niet meer aangetroffen in het gezuiverde 
rioolwater. Toch rijst de vraag of mensen 
die beroepshalve met rioolwater in con-
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tact kunnen komen, zoals rioolreinigers, 
geen gevaar lopen. “Als zij persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen en de hy-
giënevoorschriften naleven, zijn ze vol-
doende beschermd”, meldt het RIVM. Het 
riool bevat ook andere virussen als noro-
virussen, polio- en mazelenvirussen. Ook 
anti-bioticaresistente bacteriën zitten in 
het rioolwater. Beschermende buitenkle-
ding, handschoenen, laarzen, veiligheids-
bril, masker en/of gezichtsbescherming 
(FFP3-maskertje) werken goed tegen 
deze virussen en zijn ook afdoende tegen 
het coronavirus, aldus het RIVM. Mensen 
die met afvalwater werken, moeten direct 
contact met het afvalwater vermijden, en 
al helemaal geen afvalwater inslikken of 
een nevel ervan inademen. Medewerkers 
moeten ook handhygiëne in acht nemen. 
Ogen, neus en mond moet je niet aan-
raken met ongewassen handen. Net als 
de maatregelen die het laatste half jaar 
tot vrijwel iedereen zijn doorgedrongen, 
moet je je handen wassen voor het eten 
en na elk bezoek aan het toilet. Niezen en 
hoesten doe je in je elleboog.

OVERREACTIE
Bij Stichting Rioned constateert directeur 
Hugo Gastkemper veel onnodige onrust 
over de berichtgeving van KWR en RIVM. 
Hij spreekt van een overreactie. “Van dat 
genetisch materiaal uit het riool kun je 
geen corona oplopen. Gendeeltjes zijn 
geen intact virus meer. Je krijgt alleen 
corona van besmette mensen.” In de eer-
ste berichtgeving klonk het alsof het hele, 
levende virus in het rioolwater zat. “RIVM 
en KWR vertelden er niet bij dat je geen 
corona kunt krijgen als je met rioolwater 
in contact komt.” Maar het kwaad was al 
geschied. Uit voorzorg zetten een aantal 
gemeentebesturen onverwijld de reini-
gingswerkzaamheden voor de riolering 
stop. “En zelfs nu nog duidelijker is dat je 
geen corona krijgt van afvalwater maar 
van besmette mensen, is die beslissing in 
een aantal gemeenten nog niet terugge-
draaid”, aldus Gastkemper.

Kolkenzuigen is overigens helemaal vrij 
van verdenking, zegt hij. “Want kolken-
zuigen gaat over regenwater en daar zit-
ten geen genetische fracties van het virus 
in. Het virus of virusdeeltjes zijn niet in 
oppervlaktewater (vijvers, sloten, vaar-
ten, grachten) aangetoond. Ook de kans 

op verneveling via een fontein is nihil, 
aldus Rioned. Het zit evenmin in drink-
water. Onmogelijk is ook de besmetting 
door het zogeheten overstorten van het 
riool – als bij een zomerse plensbui zo-
veel regenwater op het riool komt dat het 
water op straat stroomt en ongezuiverd 
in oppervlaktewater komt. Als het intacte 
virus al in het rioolwater zou zitten, dan 
kan het slechts enkele dagen overleven”, 
aldus Gastkemper.
De rioolreinigers moeten gewoon sowie-
so beschermingsmiddelen dragen als zij 
met hun vrachtwagen bij een te reinigen 
rioolput aan het werk gaan, aldus Rioned. 
Het riool wordt gereinigd door een water-
slang met een spuitkop die onder de hoge 
waterdruk zichzelf voortbeweegt. “Komt 
die spuitkop vijftig meter verderop bij een 
volgende put aan, dan kan daar in prin-
cipe een waternevel ontstaan. Maar de 
kans dat iemand van een dergelijke mist 
besmet raakt is dus feitelijk nihil.”

MEER BEWUSTZIJN
Gastkemper denkt wel dat de corona-
pandemie reinigingswerkers meer be-
wust heeft gemaakt van het dragen van 
mondmasker. “Dat was vóór corona he-
laas nog niet altijd gemeengoed.” Hij heeft 
ook berichten gehoord dat de reinigers 
vooral aan het begin en aan het einde 
van hun werk de waterdruk verlagen, om 
eventueel opstijgende waternevel te ver-
minderen. Evert de Roos van Remondis 
bevestigt dit. “We zijn voorzichtiger met 

de waterdruk. In een woonwijk kijken 
we daar meer mee uit dan op een indus-
trieterrein”, zegt vestigingsleider van de 
afdeling riolering van Remondis in Lich-
tenvoorde. 
 
Remondis zet een straat bij het reini-
gingswerk af, en let op dat eventuele 
voorbijgangers voldoende afstand tot de 
reinigingswagen houden. Ook het gebruik 
van beschermingsmiddelen is er door de 
coronacrisis flink ingehamerd. Anders 
dan Gastkemper vindt De Roos het stop-
zetten van de rioolreiniging wel te billij-
ken. “Althans, in de eerste twee maanden. 
Om de simpele reden dat wij als rioolrei-
nigers niet tot de urgente beroepen be-
hoorden en er pas na enkele maanden 
weer voldoende mondmaskertjes voor 
handen waren. We hebben ze over de hele 
wereld proberen te bestellen, maar het 
is niet gelukt om ze te bemachtigen. We 
hebben nu weer voldoende voorraad, dus 
wat mij betreft mogen de gemeenten die 
de reiniging van hun riolen nog steeds 
hebben stopgezet wel weer werk gaan 
verdelen.”

ONTERECHTE PANIEK
Bij rioolreinigingsbedrijf Van der Valk + 
De Groot meldt adjunct-directeur John 
Witkamp dat er eigenlijk helemaal niets 
in de werkwijze is veranderd door de co-
ronacrisis. “Er zijn wel genetische frac-
ties van het virus aangetroffen, maar de 
paniek die er over ontstond is onterecht. 
Want het coronavirus is een niet-water-
gedragen virus. Het virus zit niet in een 
gesloten envelopje en kan dus niet in wa-
ter en ook niet in rioolwater overleven”, 
aldus Witkamp, tevens voorzitter van de 
sectie rioolbeheer van de branche-orga-
nisatie Vereniging Afvalbedrijven. “Ten 
opzichte van het mazelenvirus, noro-
virussen en hepatitis vormt corona geen 
extra risico.” Witkamp constateert ook dat 
veel gemeenten hun rioolreinigingswerk 
weer hebben opgepakt. “Dat is slim, want 
hoe langer je er mee wacht, hoe groter en 
kostbaarder het achterstallig onderhoud 
wordt. We zijn wel nog veel tijd kwijt aan 
communicatie naar raadsleden en pu-
bliek om de paniek over corona weg te 
nemen. En voor het riool is het ook het 
beste dat mensen geen mondkapjes door 
de wc spoelen. Dat leidt alleen maar tot 
verstoppingen.”   

“EEN RIOOLWA-

TERANALYSE IS ZO 

SNEL EN GEVOELIG 

DAT AL VROEGTIJ-

DIG ACHTERHAALD 

KAN WORDEN OF 

ER MENSEN BE-

SMET ZIJN.”
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Elektrische aandrijvingen (zero emissie) ontwikkelen 
voor voertuigen was al langer gaande binnen het VDL-
concern, vooral voor bussen in het OV. Deze sector 
loopt daarin voor op andere markten. VDL wilde zijn 
elektrische aandrijflijn ook gaan gebruiken voor in-

bouw in trucks. Daarvoor sloot VDL Groep een overeenkomst met 
DAF. 

In 2017 kwam het idee bovendrijven dat dit ook voor de afvalsector 
interessant kon zijn. “De DKTI-regeling was een prettige bijkomstig-
heid”, stelt Pieter Doorenweerd, een van de eigenaren van Translift 
voor de overname door VDL en een initiatiefnemer van het project. 
“Dat maakte het makkelijker om een pilot op te zetten. We waren 

EERSTE RESULTANE MET ZERO EMISSIE-
VOERTUIGEN AFVALSECTOR POSITIEF

Elektrisch rijden in het kader van verduurzaming is onder meer in het openbaar vervoer al jaren 
in opmars. VDL Translift zag in 2017 ook in andere sectoren kansen voor elektrische aandrijving. 
Het bedrijf startte met TNO en vier organisaties uit de afvalsector een pilot, met ondersteuning 
van een DKTI-subsidie (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties). Twee zijladers en 

twee hoogladers worden dit jaar in de praktijk getest. De eerste resultaten zijn positief.

TEKST: MARTIJN KREGTING  BEELD: ROVA

echter al van plan om de elektrische aandrijflijn in te zetten voor de 
afvalsector. Een voorbereidende pilot is dan sowieso nodig.”
Als penvoerder bracht VDL Translift eind 2019 andere benodigde 
partijen bij elkaar voor een langdurige proeftuin met vier wagens: 
TNO als onafhankelijk onderzoek- en kennisinstituut voor verslag-
legging en registratie. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam, 
ROVA en HVC als afnemers. Amsterdam haakte uiteindelijk af, hier-
voor kwam Cure (Eindhoven) in de plaats.

ROL TNO
TNO is vanuit de functie van onderzoeksinstituut bij veel projecten 
zoals dat van het emissieloze voertuig betrokken, vertelt project-
manager Mike van der Zant. TNO heeft een dubbele rol bij dergelijke 
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ontwikkeltrajecten. Allereerst levert het specifieke kennis waar het 
bedrijfsleven niet of minder over beschikt, zoals in dit geval over 
de aandrijving - ‘powertrain van de toekomst’. “Denk aan het beste 
soort brandstof: biobrandstof, waterstof, hybride of volledig elek-
trisch. Daar kunnen wij in adviseren.”

Ten tweede verzorgt TNO het onafhankelijke onderzoek dat na af-
loop van een traject voor algemeen gebruik beschikbaar komt. Dat 
omvat een aantal zaken, vanaf het opstellen van de doelstellingen 
vooraf, referentie-onderzoek (de vergelijking met conventionele 
voertuigen), haalbaarheidsstudies en de daadwerkelijke proeftuin 
(hoe gaat het met gebruik, onderhoud en beheer van het voertuig in 
de alledaagse praktijk).  Van der Zant: “We hadden drie jaar voor het 
volledige traject op basis van de DKTI-subsidie van de RVO. We zijn 
in eerste instantie van twee jaar uitgegaan, maar gaandeweg kom 
je ontwikkeldrempels tegen waarvoor je goed de tijd moet nemen.” 

VOERTUIGEN IN GEBRUIK
Het laatste jaar is ingegaan en de eerste twee voertuigen – zijladers 
- zijn op pilotbasis in gebruik genomen. Dit is de proeftuinperiode, 
waarin duidelijk moet worden of alles werkt zoals bedoeld en welke 
lessons learned straks voor zowel producenten als afnemers van 
dit soort voertuigen beschikbaar komen.

ROVA (regio’s IJssel-Vecht, Eemland, Achterhoek) is één van de vier 
organisaties die met VDL translift in zee ging. ROVA heeft duur-
zaamheid hoog in het vaandel staan, stelt Allard van Bruggen. Hij 
is verantwoordelijk voor het beheer van alle activa, zoals terreinen, 
gebouwen en voertuigen. “Bij vernieuwing of vervanging van bij-
voorbeeld een voertuig, kijken we altijd of er een duurzame variant 
mogelijk is. Elektrisch of gas in plaats van diesel in dit geval.” Wel 
moet zo’n voertuig minimaal hetzelfde werk kunnen doen als het 
inzamelvoertuig dat het vervangt, meent Van Bruggen. Ook moet 
het niet veel meer onderhoudsgevoeliger zijn. Dat zorgt er mede 
voor dat de medewerkers die het voertuig gebruiken of voor onder-
houd verantwoordelijk zijn, er graag mee willen werken.  “Dat voor-
komt dat het na één of twee jaar als reservevoertuig wordt gestald. 
Het is bovendien niet duurzaam wanneer je met een voertuig 100 
in plaats van 200 kilometer per dag kan afleggen of wanneer je een 
extra voertuig moet inzetten omdat je net niet aan de benodigde 
1.200 containers per dag komt.” 

GELIJK OF BETER
Kortom, het te ontwikkelen elektrisch inzamelvoertuig moest mini-
maal gelijk zijn in werking als een bestaande variant, het liefst nog 
iets beter. Op basis van het voorstel van VDL had ROVA voldoende 
vertrouwen dat dit het geval zou zijn. Voor deze organisatie en de 
drie andere partijen worden in totaal vier voertuigen ontwikkeld: 
twee hoogladers en twee zijladers. 
Begin 2020 zijn de sleutels van de eerste elektrische zijlader aan 
ROVA overhandigd. ROVA heeft de zijlader nu enkele maanden in 
gebruik en de eerste resultaten zijn positief, vertelt Van Bruggen.
De benodigde extra rijopleiding om het voertuig te bedienen was 
beperkt. Het is ‘gewoon’ een zijlader met de gebruikelijke besturing.  
“Er zijn wel wat kinderziektes geweest, zoals een oplaadstation dat 
het een keer niet deed. Maar het voertuig doet het werk waarvoor 
het bedoeld is. In de ochtend maakt het zijn ronde met een volle 

accu, tijdens de lunchpauze wordt hij even opgeladen en daarna 
maakt hij de middagronde. Het is nog te vroeg om uitspraken te 
doen over het onderhoud, maar vooralsnog zijn we tevreden.”

ROADMAP VOOR OPSCHALING
Op basis van de praktijkresultaten bij de vier afnemers gaat TNO 
de uiteindelijke roadmap opstellen. Van der Zant, TNO: “Dat betreft 
hoe partijen in de afvalbranche tussen nu en 2030 met dit soort 
voertuigen hun wagenpark kunnen verduurzamen. Daarbij kijken 
we ook naar het verschil tussen het gebruiken van één emissieloos 
voertuig en wanneer straks de helft of het volledige wagenpark hier 
uit bestaat. Dat brengt namelijk andere uitdagingen met zich mee.
Mathijs van der Mast, directeur VDL Translift, benadrukt dat de pilot 
niet stopt wanneer het DKTI-traject eind 2020 afloopt. De zijladers 
en kraanwagens zijn in Dronten getest en worden (de kraanwagens 
binnenkort) nu volwaardig ingezet bij de klanten. Uitkomsten zo-
als de impact op uitstoot en andere besparingen – 10 kpi’s in totaal 
– worden ook na afloop van het traject continu gemonitord.  “Zo 
bekeken is het geen proeftuin met een strak begin en einde. Feed-
back wordt nu al doorgevoerd in de verdere ontwikkeling van de 
elektrisch aangedreven voertuigen. De vier pilotvoertuigen worden 
gewoon de komende zeven, acht jaar gevolgd. We geloven dat volle-
dige batterij-elektrische voertuigen toekomst hebben, maar willen 
dat ook bewijzen.”

DOORONTWIKKELING BEGONNEN
De doorontwikkeling is ook al gestart, vertelt Van der Mast. De ver-
wachting is dat na de eerste vier pilotvoertuigen dit jaar al met de 
productie van een grotere batch gestart wordt. Daarbij wordt vooral 
energiegebruik en besturing geoptimaliseerd.  Bij release 1 - de pilot 
- is nu al duidelijk dat de gewenste elementen van betrouwbaar-
heid (staat het voertuig niet vaak stil) en reikwijdte van de voertui-
gen (kan hij zijn inzamel- en stortroute gewoon rijden) in orde zijn. 
“Onze eerste twee klanten spreken dit ook uit. Bij release 2 willen 
we ook het derde gewenste element - dat de voertuigen rendabel en 
dus betaalbaar zijn - gaan bewijzen in de praktijk.”
Hoewel het onderzoek en de roadmap openbaar zijn, verwacht 
TNO’s Van der Zant dat VDL een voorsprong opbouwt. “Dat is ook te 
billijken. Zij hebben een risico genomen door hierin te investeren 
in tijd en geld. Dit faciliteert wel de opschaling van verduurzaming 
van wagenparken in de afvalsector.”    
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Waste Vision heeft de laatste tijd een gestage toename gezien 
in het aantal klanten en werkzaamheden in het zuiden van 
Nederland. Dit heeft zulke vormen aangenomen dat een 
uitbreiding noodzakelijk is gebleken. Om ervoor te zorgen dat 
zowel het leveren van de elektronica achter de (ondergrondse) 
containers, het onderhoud, de plaatsing en de reiniging op een 
zo efficiënt mogelijke wijze kunnen worden georganiseerd, 
heeft Waste Vision dan ook een nieuwe en grotere vestiging in 
Margraten in gebruik genomen.

GROTER AFZETGEBIED, INTERNATIONALE AMBITIES 
Waste Vision heeft opdrachtgevers door het hele land, en het is dan 
ook om deze reden dat een landelijk netwerk aan vestigingen van 
belang is om de klant snel en daadkrachtig van dienst te kunnen 
zijn. In het zuiden van het land was er tot voor kort echter nog geen 
officiële uitvalsbasis; het bestaande verantwoordelijke team werkte 
jarenlang voornamelijk vanuit huis. De groeiende klantenschare in 
Limburg en Noord-Brabant zorgde er echter voor dat een grotere 
vestiging steeds meer noodzaak werd. Een nieuwe locatie in Zuid-
Nederland zou niet alleen voor binnen de landsgrenzen handig zijn, 
maar de gunstige ligging is tevens interessant voor het bedienen van 
de Duitse en Belgische afnemers. Dit past bovendien perfect in het 
plaatje van de internationale ambities van Waste Vision.

NIEUWE LOCATIE IN MARGRATEN
Hoewel in recente jaren het ontzorgen van klanten in Zuid-Neder-
land reeds vanuit Limburg werd georganiseerd, vroeg de forse groei 
om een verbeteringsslag. Deze is er gekomen met de ingebruikname 
van de nieuwe Waste Vision-vestiging in Margraten. Het duurzame 
pand (30 zonnepanelen voorzien in het eigen energieverbruik) vormt 
de perfecte uitvalsbasis voor alle werkzaamheden die worden ver-
richt bij alle klanten in de nabije omgeving. De nieuwe bedrijfsruimte 
beschikt over inpandige kantoren, maar ook over een ruime opslag-
ruimte om al het materieel te kunnen stallen.

De ligging op het bedrijventerrein ‘Aan de Fremme’ is dermate gun-
stig dat optimale verbindingen naar grote steden als Maastricht, 
Luik, Aken, Eindhoven, Keulen en Antwerpen bestaan. Het hechte 
team is vanaf deze locatie dan ook in staat om snel te kunnen scha-
kelen met regionale afnemers (waaronder de Belgische en Duitse). 
Het nieuwe pand in Margraten vormt dan ook een perfecte basis 
om een verdere groei in de (internationale) regio in de hand te wer-
ken. Hoewel de locatie op 1 april in gebruik is genomen, zal de of-
ficiële opening vanwege de coronacrisis nog even op zich moeten 
laten wachten; tot die tijd kan Waste Vision Zuid gelukkig gewoon 
doorgaan met haar dienstverlening, die nu in Zuid-Nederland nog 
efficiënter is dan voorheen.

WASTE VISION:

NIEUWE VESTIGING WASTE VISION
ZUID IN MARGRATEN

[Advertorial]
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Voorkomen is beter dan ge-
nezen, en daarom trekken 
voertuigleveranciers nu al 
aan de bel. De eerste signa-
len dat gemeenten terug-

houdender worden in hun aanbestedingen 
van afvalgerelateerde voertuigen sijpelen 
binnen bij branchevereniging RAI Vereni-

VOERTUIG- EN CONTAINERLEVE-
RANCIERS ROEPEN GEMEENTEN OP:

HOUD DE VAART ER IN!
Het valt nu allemaal nog wel mee, maar als gemeenten vanwege crisisangst terughoudend 

worden in het aanbesteden van hun kolkenzuigers, veegwagens en vuilniswagens kan dat hele 
systeem als een kaartenhuis ineen vallen. Daarom roept de branche nu op: houd de vaart er in 

en blijf aanbesteden.

TEKST: SANDER WAGEMAN

ging. En volgens sectiemanager Remco 
Tekstra is dat reden genoeg om al de mo-
gelijke gevolgen van een grotere stagnatie 
onder de aandacht te brengen. “We willen 
niet zielig doen, want op dit moment zijn 
de gevolgen van corona nog te overzien. 
Alles wat er in het orderboek stond van 
voor de coronacrisis wordt zo goed en zo 

kwaad als het gaat nu opgebouwd en uit-
geleverd. Maar voor de toekomst horen we 
wisselende signalen. Sommige gemeen-
ten pakken goed door, anderen zijn een 
stuk voorzichtiger. Maar het is wel belang-
rijk om het systeem van aanbestedingen 
overeind te houden.”

De gevolgen van teruglopende aanbeste-
dingen kunnen groot zijn, schets Tekstra. 
“Stel dat iedereen zijn plas ophoudt en de 
leveranciers daardoor onder druk komen 
te staan. Zij zullen logischerwijs hun pro-
ductie terugbrengen, immers, de vraag 
neemt af. Maar na een maand of zes be-
ginnen de wagenparken te rammelen. 
Opeens neemt de vraag weer toe en moet 
de productie fors omhoog omdat er een in-
haalslag gemaakt moet worden. Je kunt je 
voorstellen dat er fenomenale levertijden 
komen. En als de materialen dan ook nog 
eens schaars worden, stijgen de prijzen 
flink en beginnen de kosten pas echt op te 
lopen.” 

ADVIES
Hans Ploeger van United Quality, specia-
list voor advies en aanbesteding in de af-
valbranche en automotive sector, maakt 
zich ook zorgen. “We hebben er best begrip 
voor dat klanten het momenteel druk heb-
ben en dat de gedachte leeft om de inkoop 
van nieuw materiaal wat naar achteren te 
schuiven. Maar wij hebben hen ook gewaar-
schuwd voor de mogelijke gevolgen, want 
dat betekent dat je de producten ook   

Bij producent en leverancier van reinigingsvoertuigen Bekker Lagram wordt nog gewerkt. 
Brancheverenigingen hopen dat dat zo blijft.
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later krijgt. En straks wil iedereen tege-
lijkertijd bestellen en dan duurt het nog 
langer. Beter is het om nu al te bestellen of 
aan te besteden, dan ben je straks name-
lijk eerder aan de beurt.”

United Quality heeft een protocol opge-
steld en voorgelegd aan de verschillende 
brancheverenigingen om problemen met 
leveringen in de toekomst vanwege coro-
na te voorkomen. Hans Ploeger: “Het is na-
drukkelijk niet de bedoeling dat we lever-
tijden op voorhand al gaan oprekken. Maar 
als er hinder is vanwege de coronamaat-
regelen dan staat de klant er voor open 
om levertijden te herzien. Voorwaarde is 
wel dat je kunt aantonen dat de vertraging 
door coronaproblemen is ontstaan.”

Het protocol is in het leven geroepen om 
de neuzen in dezelfde richting te krijgen 
en eventuele juridische conflicten te ver-
mijden. Volgens Ploeger is daar op dit 
moment nog geen sprake van, maar is 
voorkomen beter dan genezen. “We zit-
ten nu nog in de leverperiode, dus het 
zou best kunnen dat er leveranciers zijn, 
die al wel problemen ondervinden, dat 
nog niet hebben gemeld bij de klant. Het 
is ook een lastige boodschap om over te 
moeten brengen. Maar daarom vonden we 
het belangrijk om juist nu dit protocol op 
te stellen. Zodat alle partijen het gesprek 
met elkaar hierover aan kunnen en de ver-
wachtingen helder zijn.”

EERLIJK SPEELVELD
Afgesproken is bijvoorbeeld dat er bij 
aanbestedingen en gunningsprocedures 
wordt uitgegaan van normale levertijden 
en dat pas achteraf wordt gekeken of er 
corona gerelateerde leveringsproblemen 
zijn. “Zo houd je het eerlijk”, legt Ploeger 
uit. “Want we willen leveranciers uit lan-
den waar de maatregelen strenger zijn 
net zo veel kans geven als leveranciers 
uit landen waar het beleid soepeler is.” En 
dus roept United Quality alle partijen op 
om niet op voorhand al beren op de weg te 
zien, maar vooral in overleg met elkaar te 
gaan over wat er wel mogelijk is. “En aan 
de politiek zou ik willen meegeven: houd 
nu alvast rekening met eventuele vertra-
gingen door corona bij het vaststellen van 
je politieke doelstellingen.” En aan ieder-
een: “Ga vooral door met het proces, want 
dat is in ieders belang.”

Willem van de Pieterman van branchever-
eniging voor leveranciers van afvalinza-
melmiddelen KLAIR is het daar mee eens. 
Ook hij ziet dat er voorzichtigheid is op-
getreden bij de afnemers van onder meer 
boven- en ondergrondse afvalcontainers. 
“De lopende projecten gaan eigenlijk al-
lemaal wel door, maar er komen op dit 
moment weinig nieuwe projecten bij. En 
dat zou grote gevolgen kunnen hebben als 
dat te lang aanhoudt. Als we zo doorgaan, 
blijven er uiteindelijk minder leveranciers 
over, omdat een aantal het simpelweg niet 
volhoudt. Als dat gebeurt, hebben ook de 
gemeenten een probleem, want dat heeft 
direct gevolgen voor de keuzevrijheid in 
de markt. Wanneer leveranciers capaciteit 
af moeten bouwen, dan is dat niet zo snel 
weer terug op hetzelfde niveau.”

Van de Pieterman benadrukt om vooral het 
gesprek met elkaar aan te gaan. “Bespreek 
wat het betekent als de crisis langer duurt. 
Zijn er aspecten in de contracten waar we 
aandacht aan moeten besteden? Bijvoor-
beeld over de definitie van overmacht, of 
over welke gevolgen iedereen verwacht 
door de crisis. Zo’n gesprek is belangrijk 
om op dezelfde golflengte te komen, maar 
ook voor het wederzijdse begrip. Juist door 
informatie met elkaar te delen kun je het 
risico zo veel mogelijk proberen te onder-

vangen. Het is dus ook belangrijk dat alle 
partijen met open vizier en transparant 
met elkaar communiceren.”

FACILITERENDE ROL
Volgens KLAIR is dit hét moment om met 
elkaar om de tafel te gaan zitten. Van de 
Pieterman: “Het gaat er om dat we duur-
zame relaties met elkaar opbouwen. Ook 
wij begrijpen dat gemeenten veel op hun 
bordje hebben en daardoor wellicht wat 
voorzichtiger zijn. Maar ik zou toch willen 
oproepen om juist nu proactief te handelen 
en activiteiten (zoals uitbreiding en ver-
vanging) naar voren te halen in plaats van 
naar achteren te schuiven. Uiteindelijk is 
dat ook in het belang van de gemeenten. 
De budgetten zijn meestal al gereserveerd, 
dus er hoeft geen extra geld bij. Speel als 
gemeente een faciliterende rol!”

En zo is de roep vanuit zowel de voertuig- 
als de containerleveranciers glashelder: 
blijf aanbesteden, bestellen en onderhoud 
plegen. Dat is niet alleen verstandig om de 
straten schoon en opgeruimd te houden, 
maar op de langere termijn is het ook finan-
cieel voor iedereen de beste strategie. Blijf 
bovendien met elkaar in gesprek en werk 
aan een langdurige, duurzame relatie met 
elkaar die een tikje kan hebben. Of beter 
nog, die een hele crisis kan doorstaan.   

Om de aanbestedingsprocedure voor onder andere vuilniswagens zo eerlijk mogelijk te laten verlo-
pen is afgesproken dat vertraging door coronamaatregelen pas na de gunning worden besproken. 
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INZAMELSYSTEEM: RECYCLING BIN
Het inzamelsysteem in London wijkt af van dat in Nederland. Er wor-
den in ieder geval twee fracties ingezameld:
•   Een mix van de zes belangrijkste recyclebare materialen: papier, 

karton, glas, blikjes voor eten en drinken, plastic flessen en gemeng-
de harde kunststoffen (kuipen, potten en trays). Deze fractie wordt 
nagesorteerd.

•   Restafval.
Op sommige plekken staan ook containers voor inzameling van gft-/
etensresten.

Bij de start is een groot gebied met 132 hoogbouwcomplexen in de soci-
ale woningbouw verkend. Daarbij bleek een behoorlijk gebrek aan con-
sistentie in de kwaliteit van de aangeboden afvaldiensten: die waren 
meer gericht op het gemak van de exploitanten dan van de bewoners.

BASIS OP ORDE
Na een etnografisch onderzoek zijn twaalf proefgebieden geselec-
teerd. Daar is om te beginnen de basis op orde gebracht door toepas-
sing van het zogeheten Flat Recycling pakket:
•  Schone, herkenbare en goed onderhouden containers;
•  Voldoende containercapaciteit (minimaal 60l per huishouden 

per week);
•  Tijdige inzameling ter voorkoming van volle containers;
•  Voldoende grote openingen op recycling containers;
•  Duidelijke en zichtbare aanwijzingen op en boven de bakken;
•  Gunstige locatie voor bewoners;
•  Recycling-wijzer die jaarlijks naar de bewoners wordt gestuurd, in-

clusief informatie over wat te doen met grof afval;
•  Posters met recycleboodschappen op een centrale locatie (waar 

mogelijk).

INTERVENTIES
In tien proefgebieden zijn vijf interventies toegepast in verschillende 
combinaties. Twee proefgebieden hadden geen interventies tbv de 
controlemeting. De interventies waren:
1.  Extra, wat kleinere maar dichterbij geplaatste recyclingcontainers;
2.  Aanmoedigende posters met een gevoelslading;
3.  Feedbackposters, met up-to-date informatie over recycling en 

prestaties;
4.  Opslagoplossing voor in huis, een pak plastic zakken en haken 

om die op te hangen, met extra zakken verkrijgbaar bij dispen-
sers nabij entrees;

5.  Recyclinginformatie en –aanwijzingen met de verhuurder als 
afzender.

ONDERZOEK AFVALSCHEIDING IN
 HOOGBOUW LONDON

Eind 2017 startte in London een tweejarig onderzoek naar hoe inwoners van flats tot goede 
afvalscheiding gestimuleerd kunnen worden. Een studie die vergelijkbaar is met het onlangs 

afgeronde project Verbetering Afvalscheiding in hoogbouw in Nederland. Ook in London was de 
‘basis op orde’ brengen cruciaal.

METINGEN
De recycling mix en het restafval werden in elk proefgebied gewogen 
gedurende een periode van acht weken vóór de interventieperiode en 
gedurende acht weken aan het einde van de interventieperiode. Gedu-
rende beide periodes werd ook een week lang de vervuiling gemeten. 
Daarnaast zijn ook interviews gehouden met inwoners en andere be-
trokkenen bij het project.

RESULTATEN
Gemiddeld werd er in de proefgebieden ruim 20% meer recycling mix 
ingezameld. In diezelfde periode was dat ook in de controlegebieden 
echter ook zo’n 14%. In de afzonderlijke proefgebieden varieerden de 
effecten van -12% (een verslechtering) tot +91% (bijna een verdubbe-
ling). Een flinke spreiding dus. Overall verminderde over alle proef-
gebieden de vervuiling van de recycling mix van 30% naar 23%. Het 
scheidingspercentage nam in de proefgebieden toe van ca 10 naar 13%.
Uit de statistische analyse bleek weinig bewijs dat de vijf gedrags-
interventies tot significante verbeteringen hebben geleid. Dit komt 
waarschijnlijk omdat het Recycling pakket, de basis op orde, een gro-
tere impact had dan de gedragsinterventies.

LESSONS LEARNED
•  Jonge huurders scheiden hun afval relatief slecht;
•  Bewoners waardeerden het aanbod van oplossingen voor opslag in 

huis en het dichterbij brengen van containers voor de recycling mix;
•  De verbeterde respons in de hoogbouw is nog steeds een stuk la-

ger dan in de laagbouw waar men eigen containers heeft en die 
aan weg zet;

•  De inzameling van GFT/etensresten is essentieel om tot verdere 
verbetering van het scheidingspercentage te komen;

•  Er zijn meer/betere instrumenten nodig om inwoners van de hoog-
bouw substantieel meer en beter hun afval te laten scheiden.

Het rapport 'Making recycling work for people in Lonon flats' is te 
downloaden in de kennisbibliotheek van www.vang-hha.nl.   

TEKST: ADDIE WEENK  BEELD: NOVARC IMAGES / ANP
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RECYCLING EN VERWERKING VAN PBD BIJ HVC

VOLMONDIG ‘JA’ OP BRON- ÉN 
NASCHEIDING

Afval- en energiebedrijf HVC hanteert routes voor bron- én nascheiding van PBD. De pluspun-
ten van beide methoden staan scherp op het netvlies. Discussie erover is weinig zinvol. Voorop 

staat het terugwinnen van grondstoffen en dus het verminderen van restafval, zeggen de mana-
gers Hendrik van de Vijver en Stefan de Beer.

TEKST: PIETER VAN DEN BRAND  BEELD: HVC

‘Bronscheiding waar het 
kan, nascheiding waar 
het moet’. Dat is het cre-
do bij HVC. Voor zijn 44 
gemeentelijke aandeel-

houders in Noord- en Zuid-Holland, Fle-
voland en het Friese Smallingerland heeft 
het afval- en energiebedrijf twee effici-
ente routes ingericht voor de verwerking 

en recycling van plastic, blik/metalen 
en drankpakken (PBD). De meeste HVC-
gemeenten doen aan brongescheiden 
inzameling van PBD. In stedelijk gebied 
en bij hoogbouw wordt het restafval in de 
HVC-gemeenten nog ongescheiden opge-
haald, want daar is veel minder plek voor 
afvalbakken. De stroom restafval gaat in 
Alkmaar over de Voorscheidingsinstalla-

tie (VSI) van Sortiva, die HVC exploiteert. 
Vervolgens gaan het in de VSI nagesor-
teerde PBD en het brongescheiden PBD 
naar de Kunststoffenscheidingsinstal-
latie in Heerenveen. De KSI is eigendom 
van HVC, het Friese Omrin en gemeente-
lijk samenwerkingsverband Midwaste. De 
sortering van de brongescheiden stroom 
PBD levert jaarlijks 40 duizend ton kunst-
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stoffen op. Nascheiding van het restafval 
door de VSI is goed voor jaarlijks 20 dui-
zend ton PBD. Al deze stromen worden 
per type kunststof in balen gesorteerd, 
waarna ze voor verdere verwerking naar 
klanten in de kunststofrecycling gaan.

Doordat het bedrijf met dit hybride mo-
del aan bron- én nascheiding doet, kun-
nen de HVC-managers Hendrik van de 
Vijver en Stefan de Beer goed de voor- en 
nadelen van beide methoden noemen. 
Van de Vijver is bij HVC verantwoordelijk 
voor de optimalisatie van afvalstromen 
en was tot half maart managing-director 
van de KSI. Ook is hij bestuurder van Re-
gie Kunststoffen Nederland (RKN), waarin 
HVC met Midwaste en Combinatie Oost 
de verwerking aanstuurt van de bronge-
scheiden PBD-stromen van 200 gemeen-
ten (70 procent van de totale hoeveel-
heid apart ingezameld PBD). De Beer is 
grondstoffenmanager en bij HVC belast 
met het kunststoffendossier. “In onze ge-
meenten zetten we bron- en nascheiding 
gericht in om zoveel mogelijk PBD aan te 
bieden voor recycling”, zegt Van de Vij-
ver. “We bepalen echt tot op straatniveau 

of bron- of nascheiden de beste oplos-
sing is. We hebben geen voorkeur voor 
bronscheiding. Als inwoners al hun afval 
goed scheiden, levert dit wel de meeste 
winst op. Maar waar dit niet mogelijk is, 
vormt nascheiding een goede aanvulling. 
De Beer: “Over het algemeen zien we dat 
beide methoden een gelijk volume aan 
kunststoffen opleveren. Wel is de kwali-
teit van nagescheiden kunststoffen veel 
minder vanwege geur en vervuiling door 
etensresten. Je kunt je voorstellen dat 
aan een weggegooid boterhamzakje in 
het restafval meer etensresten of ander 
afval kleven dan aan een keurig bronge-
scheiden zakje. Bronscheiding zorgt ook 
voor bewustwording bij inwoners over de 
grote hoeveelheid plastic verpakkingen.” 

AANTREKKELIJKER
Voor gemeenten is bronscheiding in prin-
cipe aantrekkelijker dan nascheiding, stel-
len Van de Vijver en De Beer. “Het PBD bij 
bronscheiding is minder vervuild, op het 
incidentele zwembad aan het eind van 
de zomer na”, zegt De Beer. “Ook halen in-
woners bij bronscheiding nog veel andere 
stromen uit het restafval, zoals groente-, 

fruit- etensresten en elektronica. Minder 
restafval levert kostenbesparingen op”, 
vult Van de Vijver aan. “Het verbranden 
van restafval is flink duurder geworden. 
Sinds 1 januari 2019 is de verbrandingsbe-
lasting met 32 euro per ton verhoogd.” Het 
voordeel van nascheiding, aldus de twee 
managers, is dat de voor de KSI ontwik-
kelde technologie alle gewenste kunst-
stoffen er zonder problemen automatisch 
uitschiet. “Bij bronscheiding kunnen 
inwoners zich nog wel eens vergissen, 
al gebeurt dat steeds minder.” Bij het na-
scheiden van restafval en bij de kunst-
stofsortering van PBD zijn echter nog 
verbeteringen mogelijk, voorziet van de 
Vijver, “maar de opbrengst is zonder meer 
goed en onze afnemers zijn tevreden.” 

In dat opzicht heeft HVC’s credo ‘Bron-
scheiding waar het kan, nascheiding waar 
het moet’ nog altijd niet aan kracht in-
geboet. Het bedrijf voerde vorig jaar een 
intern onderzoek uit, om na te gaan of 
het uitgangspunt nog valide is. “We wil-
len transparant naar onze gemeentelijke 
aandeelhouders zijn. Als zoiets niet klopt, 
moet je zo’n boodschap niet uitdragen.    
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Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
we niet op het credo hoeven terug te ko-
men”, vertelt Van de Vijver. De Beer licht 
toe: “Van de tien gemeenten die we on-
derzochten, kwam bij negen hetzelfde 
patroon naar voren: bronscheiding levert 
meer grondstoffen en minder restafval 
op tegenover nascheiding en dus kosten-
besparing. Nascheiding van restafval is 
nuttig en nodig, als bronscheiding niet 
mogelijk is, om zo toch veel grondstoffen 
terug te winnen. Ons credo klopt dus nog 
steeds.”

ZUIVERINGSGRADEN
Sortering van de verschillende kunst-
stofstromen geschiedt volgens de Duitse 
DKR-kwaliteitsnormen, waar ook het Af-
valfonds zich op baseert. Voor de verschil-
lende typen kunststoffen als PE (plastic 
in zakken en folies maar ook zeep- en 
wasmiddelflacons), PET (frisdrankfles-
jes) en PP (toetjesbekers en margarine-
kuipjes) gelden zuiveringsgraden van 92 
tot 98 procent. Om de kwaliteit van de 
gesorteerde kunststoffen te verhogen en 
de afzet te borgen, doet HVC een extra 
inspanning in de KSI voor het verwijde-
ren van ‘stoorstoffen’ als ander plastic 
en ander afval dat er niet in thuis hoort. 
Dat gebeurt handmatig. “Recyclers wil-
len deze stoffen er niet in hebben zitten”, 
zegt De Beer. “Dus als je ze eruit haalt, heb 
je een pre. Van PVC is maar een miniem 
percentage toegestaan, maar wij halen 
zonder meer alle PVC uit onze kunststof-
fen.” Een ander voorbeeld zijn kitkokers. 
“Als daar nog lijmresten in zitten, kan het 
recyclingproces verstoord raken”, vertelt 
Van de Vijver.

Wat overigens niet wil zeggen dat de af-
zet van gesorteerde kunststoffen zonder 
problemen verloopt. Vooral de coronacri-
sis werpt obstakels op. Een ervan is dat 
de prijs van olie en dus de prijs van ‘vir-
gin’ plastic op dit moment lager is dan die 
van kunststofrecyclaat. Menig fabrikant 
laat de gerecyclede kunststoffen dan ook 
links liggen. “De markt merkt dat in de 
afzet van de folies”, vertelt Van de Vijver. 
“Vanwege het toegenomen aanbod kie-
zen recyclers voor de relatief schonere 
brongescheiden folies en niet voor de na-
gescheiden folies. We hebben veel meer 
moeite om deze laatste stroom af te zet-
ten.” Volgens De Beer is het aanbod van 

gesorteerde kunststoffen in de markt erg 
groot. Niet alleen is het volume van kunst-
stofafval gegroeid, doordat steeds meer 
huishoudens ijverig hun PBD scheiden. 
De importban van China op bedrijfsafval 
heeft tot gigantische overschotten afval-
plastic in Europa geleid. “Dat is interes-
sant voor recyclers, want ze hebben keus 
genoeg. Niet alleen folies maar ook an-
dere kunststoffen vinden moeilijker hun 
weg naar de recycling.” Ook de afzet van 
drankenkartons is overigens lastig, vult 
Van de Vijver aan. “Drankpakken worden 

nu volop gescheiden. Ook bij de naschei-
ding zijn ze er makkelijk uit te halen. Het 
aantal afnemers, dat nu nog uitsluitend in 
Duitsland zit, is echter zeer beperkt.” HVC 
werkt aan een oplossing, om ook in eigen 
land een recyclingfabriek voor drankpak-
ken in te richten. Het doel van Pulpcycle 
is jaarlijks 25 duizend ton papiervezels, 
kunststof en aluminium terug te win-
nen. Het onderzoek naar de haalbaar-
heid van de installatie loopt nog. Meer 
kan Van de Vijver er nog niet over zeg-
gen. “We zijn met partijen in gesprek.”    

Gesorteerd kunststof in balen bij de KSI in Heerenveen.
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Als blijk van waardering maken de bende-
leden het hele schooljaar spannende (die-
ren)avonturen mee, binnen en buiten hun 
gemeente.  En dat met blijvende positieve 
invloed op toekomstig gedrag, aldus de on-
derzoekers.

INGREDIËNTEN VOOR BLIJVENDE IMPACT
In het onderzoek spreken ouders van de 
duizenden deelnemende kinderen nadruk-
kelijk over een groeiend besef bij hun kroost. 
Niet alleen van de gevolgen van zwerfafval, 
maar ook van je eigen rol, nu en later. Boven-
dien is het overgrote merendeel van ouders 
sterk ervan overtuigd dat lidmaatschap van 
De BeestenBende ervoor zorgt dat hun kind 
ook over 10 jaar nog bewust met (zwerf)afval 
omgaat.

Extra bijvangst: deelname aan De Beesten-
Bende betekent ook de opkomst van een 
‘nieuwe generatie vrijwilligers’. Want waar 
drie op de vier deelnemertjes zich vóór het 
lidmaatschap nog nooit als vrijwilliger in-
zetten, denkt 91% van de ouders dat hun 
kinderen nu de smaak te pakken hebben. En 
zich ook later als vrijwilliger willen inzetten. 

De blijvende impact op kinderen is te dan-
ken aan een combinatie van ‘ingrediënten’, 
ontleent aan gedragswetenschappen en 
societal marketing. Initiatiefnemer Paul Ub-
achs legt uit:  “Anders dan andere projecten, 
zet De BeestenBende juist in op de intrin-
sieke motivatie van kinderen: iets willen 

DE BEESTENBENDE HELPT BIJ OPKOMST 
VAN MILIEUBEWUSTE GENERATIE 

JONGE KINDEREN BESTRIJDEN 
ZWERFAFVAL IN HUN BUURT

Ze zitten nog maar op de basisschool en zijn tussen de 6 en 12 jaar jong. En toch laten deze kinde-
ren al milieubewust gedrag zien dat beklijft, juist ook later nog. Het is één van de opvallende resul-
taten uit recent onderzoek naar ‘De BeestenBende’, het landelijke (zwerf)afvalproject dat kinderen 

al sinds 2004 uitdaagt om de dieren in je eigen buurt tegen zwerfafval te beschermen. 

TEKST: NINA RIBBERINK, GEDRAGSWETENSCHAPPER  BEELD: DE BEESTENBENDE

betekenen voor de dieren in jouw buurt. Via 
De BeestenBende krijgen ze een echte kans 
om, hoe jong zo ook nog zijn, al iets te doen 
tegen het gevaar van zwerfafval.” En dat 
werkt, zo blijkt. Bijna alle ouders (98%) zijn 
het van harte eens met de stelling: ‘Dankzij 
De BeestenBende voelt mijn kind dat hij/zij 
iets kan doen aan zwerfafval.’  Mooi detail: 
de dierenhelden voelen zich volgens de on-
derzoekscijfers extra geroepen om ook op de 
Landelijke Opschoondag in actie te komen.

STERK NORMBESEF
BeestenBenders gaan er trouwens het hele 
jaar zeer regelmatig op uit, voor de dieren. 
Want volgens 80% van de ouders lopen ze 
minstens één keer per maand of vaker een 
opruimrondje. En dat terwijl de kinderen 
gemiddeld liefst twee jaar of langer lid zijn. 
Geen wonder dat twee op de drie Beesten-
Benders ook anderen weleens aanspreken 
als ze iets op de grond gooien. 

Net als de kinderen voelen ook de ouders 
intussen een sterke verbondenheid met de 
‘community’ van BeestenBenders. Gemid-
deld geven zowel kinderen als ouders De 
BeestenBende een dikke ‘9’.  Gevraagd naar 
hun belangrijkste motivatie voor deelname, 
zeggen ouders: ‘je goed voelen, over het goe-
de werk dat je doet voor je buurt’, maar ook 
‘een steentje bijdragen aan een schoner mi-
lieu en zo je kinderen op een leuke manier 
bewustmaken van hun omgeving’. 

En de kinderen zelf? Wat zouden zij het 
meest missen als ze geen lid waren van 
De BeestenBende? ‘Complimentjes van an-
dere mensen’ en natuurlijk, ‘… goed bezig 
zijn voor de dieren’.  Niet zo vreemd dus dat 
liefst 98% van de BeestenBenders het lid-
maatschap zeker ook zou aanraden aan een 
nieuwe generatie.

Meer info: www.mijnbeestenbende.nl.   

De BeestenBende speelt bewust in op de belevingswereld van jonge kinderen
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Piet van Oirschot en Robert Kint van de gemeente Til-
burg kennen elkaar al lang. Piet is beleidsadviseur 
Afval en Robert beleidsadviseur circulaire economie, 
dus dan kom je elkaar in de wandelgangen en ver-
gaderzalen van het gemeentehuis regelmatig tegen. 

Maar sinds er in Tilburg de wens is uitgesproken om een Circulair 
Ambachtscentrum op poten te zetten, hebben zij nog vaker overleg. 
“Een paar jaar geleden hebben we tijdens het project “Van Product 

HANDEN UIT DE MOUWEN
VOOR HET CIRCULAIRE 
AMBACHTSCENTRUM

Noem het de Milieustraat 2.0, een duurzaamheidsplein of, zoals ze officieel heten, Circulaire 
Ambachtscentra (CAC), feit is dat deze vorm van samenwerking tussen bijvoorbeeld gemeenten, 
afvalinzamelaars/verwerkers, kringloopwinkels, onderwijs en zelfs kunstenaars in rap tempo aan 
populariteit wint in Nederland. Na de eerste tien succesvolle voorbeelden, werken steeds meer 

gemeenten aan hun eigen invulling van de CAC. GRAM wilde wel eens weten hoe dat in zijn werk 
gaat en vroeg het aan de deskundigen van de gemeenten Tilburg en Maastricht.

Bij Kringloop Zuid wordt onder meer gewerkt aan reparatie en upcycling van bruikbare materialen die naar de milieustraat zijn gebracht.

TEKST: SANDER WAGEMAN  BEELD: KRINGLOOP ZUID

tot Product” in Tilburg vastgesteld dat we een stap verder wilden 
met lenen, delen en hergebruiken van goederen. Dit past prima bij  
de Aanpak Tilburg Circulair”, vertelt Robert. Piet was op zijn beurt 
weer druk in gesprek met de milieustraat in zijn gemeente. “We zijn 
als gemeente flink aan het groeien en dat merken we onder meer 
aan de drukte op de milieustraat. Bij één van de twee loopt de infra-
structuur tegen zijn grenzen aan. Dat maakt dat er is besloten om 
een nieuwe te realiseren.” 
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 DAGVOORZITTER
Nathan de Groot

Camilla van den Boom
Strategisch adviseur

Rik Thijs
wethouder gemeente Eindhoven

SPONSOREN 

samen met de overheid kom je verder. 

 THEMA
‘Innovatie’ en ‘overheid’: men noemt ze niet vaak in één 
adem. Toch speelt de overheid vaak een cruciale rol in het 
innovatieproces. Denk aan wet- en regelgeving, maar ook 
aan financiering van onderzoek. Zelfstandig innoveren is 
misschien sneller; 

 LOCATIE
Waar past het thema beter dan in design hoofdstad 
Eindhoven? Samen met Cure, afvalinzamelaar in deze 
regio, organiseert de NVRD hier gedurende twee dagen 
het NVRD Jaarcongres.

Congresprogramma 14 mei

 SPREKERS

Johan van den Elzen 
Directeur Start Foundation

Richard Engelfriet
Auteur/columnist

Maarten Steinbuch
Wetenschapper TU Eindhoven TU/E

Aanmelden of meer informatie? 
www.nvrdjaarcongreseindhoven.nl Op deze website vind je ook alle informatie over:

 het programma op 13 mei (ALV en netwerkdiner)
 het diner en de borrel aansluitend aan het 
congres op 14 mei

VLIEGWIEL
Met de wens om de circulariteit van Tilburg naar een hoger plan te 
tillen en de noodzaak voor een nieuwe milieustraat, leek het idee 
van het circulaire ambachtscentrum, dat toen al bij enkele andere 
gemeenten succesvol was geïmplementeerd, een logische keus. 
Het idee is dat mensen hun gebruikte spullen naar de CAC brengen 
en dat ter plekke wordt gekeken wat er nog mee kan. Zo denken we 
aan een repairshop die kapotte spullen kan herstellen, kringloop-
winkels die nog bruikbare items kunnen verkopen, een kunstenaar 
die van afval kunst maakt en er zou een winkel kunnen komen 
waar alles te koop kan worden aangeboden. “Het mooie is dat men-
sen op deze manier ook gaan nadenken over de waarde van hun 
gebruikte spullen. Bracht je vroeger iets dat je niet meer wilde naar 
‘de stort’, tegenwoordig kun je er op Marktplaats bijvoorbeeld nog 
een paar euro aan verdienen. En zo gaan we hopelijk duurzamer 
om met onze spullen.”

Het circulair ambachtscentrum dient dus als een vliegwiel voor de 
circulaire stad. Maar waar begin je? Robert: “We hadden subsidie 
gekregen van Rijkswaterstaat om ons verder te helpen met de cir-
culaire ambities en dat geld kwam precies op het goede moment. 
De gemeente Tilburg en de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaat-
schappij voor Energie en Duurzaamheid (MOED) hebben er een 
brug mee kunnen slaan tussen de gemeente en stakeholders zoals 
kringloopwinkels, milieustraat, repairshop en andere partijen die 
kunnen participeren. Er is een aantal bijeenkomsten geweest en 
we hebben onder andere in Oss, Rotterdam Blue City en Almere een 
rondleiding gekregen. Met name die rondleidingen zorgden voor 
veel enthousiasme. Ik kan dat iedereen aanraden. Als je daar rond-
loopt, dan begint het meteen te bubbelen en komt er bij iedereen 
ideeën bovendrijven.”

Om er voor te zorgen dat de vaart er in blijft, heeft MOED een con-
sortium opgericht waarin alle stakeholders participeren. Binnen de 
groep wordt onder meer gesproken over de vorm van de samen-
werking. “En dat zijn af en toe best pittige discussies”, zegt Piet. “Er 
zijn soms belangen die lastig te combineren zijn. Om het heel con-
creet te maken: stel er komen twee hele mooie Chesterfieldstoelen 
binnen, welke kringloopwinkel krijgt die dan? Welke verdeelsleutel 

hanteer je?” Maar hoe pittig de vraagstukken soms ook zijn, er is 
volgens Robert en Piet altijd een oplossing. Robert: “De markt waar-
in kringloopbedrijven opereren is in theorie heel groot en er liggen 
nog heel veel commerciële mogelijkheden. Dus vanuit dat oogpunt 
zijn ze nauwelijks elkaars concurrenten en kunnen ze elkaar zelfs 
versterken.”

Wat de twee beleidsadviseurs tot nu toe vooral hebben geleerd van 
het proces dat ze zijn gestart, is dat het belangrijk is om elkaars ver-
wachtingen te kennen, zo laten ze weten. “We kennen de voorbeel-
den uit onder meer Oss en Almere inmiddels. Nu is de vraag hoe 
gaan wij het doen? Wat mag je van elkaar verwachten? Er zijn dui-
delijke afspraken nodig, want straks heb je een prachtige demon-
tagehal opgebouwd, maar is er niemand die er gebruik van maakt”, 
vertelt Piet. “En zorg dat je weet wat je stakeholders daadwerkelijk 
kunnen”, vult Robert aan. “Kunnen ze de huur straks wel betalen als 
ze gebruikmaken van het CAC? En zijn alle partijen bereid om zich 
volledig in te zetten voor het plan? Inclusief de financiële voorwaar-
den die daar bij horen?”

MAASTRICHT
Iets dieper in het zuiden, in Maastricht, wordt ook hard gewerkt aan 
het circulair ambachtscentrum. Een van de deelnemers is Kringloop 
Zuid, waar Evert van de Ven directeur is. “Je moet het CAC niet zien 
als enkel een fysieke locatie. Het is veel meer een concept om te ko-
men tot een circulaire en inclusieve stad”, legt hij uit. “Hierbij zetten 
we in op reparatie en upcycling (via de bouwstenen Fietswerkplaat-
sen en Makersplaats: reparatie/upcycling meubelen en herontwer-
pen van restmaterialen Kringloop) en betrekken we het onderwijs 
en maatschappelijke organisaties uit de regio om kansen voor so-
ciale activering te benutten en circulaire vaardigheden te bevor-
deren bij inwoners en organisaties, waaronder het onderwijs.”    

ROBERT KINT, GEMEENTE 

TILBURG: “DE MARKT WAARIN 

KRINGLOOPBEDRIJVEN 

OPEREREN IS IN THEORIE HEEL 

GROOT EN ER LIGGEN NOG 

HEEL VEEL COMMERCIËLE 

MOGELIJKHEDEN.”

EVERT VAN DE VEN, 

KRINGLOOP ZUID: “ONZE 

DOELSTELLING IS NIET ENKEL 

OM DE KRINGLOOPECONOMIE 

TE STIMULEREN, MAAR 

IN DE EERSTE PLAATS OM 

DE INCLUSIVITEIT VAN DE 

SAMENLEVING TE VERGROTEN. 

DEZE DOELEN VERSTERKEN 

ELKAAR.”
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Volgens Van de Ven is het voor gemeenten die overwegen een CAC 
te beginnen goed om te realiseren dat de losse elementen zoals een 
werkplaats of een fietsenherstellocatie op zich geen verdienmodel-
len zijn. “Je moet het in samenhang zien met je doelstellingen als 
gemeente, bijvoorbeeld afval voorkomen en mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt activeren. Wij geven invulling aan het CAC 
onder meer vanuit de participatiegedachte. Eén van de grootste 
valkuilen is dat je denkt dat je een upcycle-werkplaats begint en 
denkt dat dat je verdienmodel is. Dat gaat je nooit lukken zonder 
het gebruik van herbruikbaar materiaal dat inwoners naar de mili-
eustraat brachten. Of zonder de inzet van mensen van bijvoorbeeld 
de sociale werkplaats. Die spelen bij ons een hele belangrijke rol. 
We bieden in de werkplaats ruimte aan voor mensen van de soci-
ale werkvoorziening, mensen die in bijstand zitten, de reclassering 
is aangesloten en ook inwoners die vrijwillig een bijdrage willen 
leveren kunnen meehelpen. En dat is ook de kracht van ons als 
kringloop. Onze doelstelling is niet enkel om de kringloopeconomie 
te stimuleren, maar in de eerste plaats om de inclusiviteit van de 
samenleving te vergroten. Deze doelen versterken elkaar.”

Het mes snijdt dus aan twee kanten. En dat is exact de meerwaarde 
van het circulair ambachtscentrum. Elkaar versterken en zo als 
vliegwiel dienen voor de circulaire en sociale ambities van de ge-
meente. Wie werkt vanuit de gedachte dat werken in gezamenlijk-

heid meer oplevert dan alleen, daarbij de best practices uit de rest 
van het land bestudeert en ook heldere afspraken met elkaar weet 
te maken, kan iets in gang zetten dat verder reikt dan enkel een 
het halen van opgelegde doelstellingen. Het is een weg naar een 
bewustere en inclusievere samenleving.   

Voor overzicht en inzicht in uw projecten 
en planning rond Beheer Openbare Ruimte
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In een circulair ambachtscentrum worden kapotte spullen zoveel 
mogelijk gerepareerd
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Gemeenten en andere overheden stimuleren volop de 
energietransitie naar een elektrische of energie neutraal 
wagenpark. De technologie van elektrische veegmachines is 
nieuw en bedrijfsvoering rondom elektrisch vegen is volop in 
ontwikkeling.

Is een elektrische veegmachine net zo inzetbaar als de traditionele 
dieselversie? Wat komt er bij de overstap naar elektrisch vegen kij-
ken? Wegen de voordelen op tegen de hogere aanschafprijs? 

In de markt zijn inmiddels diverse succesverhalen, zoals die van 
ROVA, inzamelaar van afval en grondstoffen en beheerder van de 
buitenruimte. Men werkt daar hard aan een emissievrij wagenpark. 
Naast meerdere bestel- en personenwagens was ROVA eerder al 
vooruitstrevend met de eerste elektrische zijlader in Nederland. 
Sinds begin dit jaar reinigt ROVA de binnenstad van Zwolle met een 
100% elektrische eSwingo veegmachine van Aebi Schmidt. 

VORMGEVEN AAN JE KERNWAARDEN
ROVA wil bijdragen aan een mooiere en schonere wereld. Daarbij 
staan de kernwaarden verbonden, vakmanschap en vooruitstre-
vend altijd centraal. Manager Beheer en Inkoop Allard van Brug-
gen geeft aan; “Het is mooi om als organisatie invulling te kunnen 
geven aan je kernwaarden. Je kijkt goed in de markt naar alle ont-
wikkelingen en kiest dan de leverancier en machine waar je het 
vertrouwen in hebt dat die daaraan een kwalitatief goede bijdrage 
kunnen leveren”. ROVA durft dan ook haar nek uit te steken om 
hun kernwaarden ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. 

DE AANPAK 
Van Bruggen: ”Om de nieuwe techniek goed te laten landen en het 
juiste gebruik te waarborgen hebben wij vanaf het begin de hele 
organisatie meegenomen. Het is een samenspel. Cruciaal daarbij is 
een volwassen leverancier die projectmatig werkt en daarbij vooral 
aandacht heeft voor alle stakeholders”.

Bij nieuwe technologie ontstaan nieuwe bijzonderheden. De le-
verancier moet het vermogen hebben daar snel op te handelen. 
Daarbij gaat het verder dan alleen een product verkopen. Voor 
de interne gebruikers verzorgde producent Aebi Schmidt daarom 
praktijktrainingen, informatiesessies over onderhoud en elektrisch 
laden en schoof zij aan bij gesprekken met de brandweer en het 
bergingsbedrijf.

DE JUISTE INZETBAARHEID
Binnen ROVA staat vakmanschap hoog in het vaandel. ROVA stelt 
dan ook hoge eisen aan haar bedrijfsmiddelen. Niet alle elektrische 
varianten redden het om geschikt te zijn als volwaardig alternatief. 
Van Bruggen: “Voorop staat dat wij ons werk er goed mee moeten 
kunnen doen, waarbij niet op kwaliteit en productiviteit wordt inge-
leverd. Wij zitten daar heel pragmatisch in. Het kan voorkomen dat 
we onze werkzaamheden iets zullen moeten aanpassen om nieuwe 
ontwikkelingen te doen slagen, maar alleen als dat minimaal is.”
 
De eSwingo wordt 6 dagen in de week ingezet van 7:00 tot 16:00 
uur. Alleen ‘s nachts wordt deze opgeladen. Vaste chauffeur Rudi 
zit meer dan 15 jaar op de veegmachines voor de binnenstad en wil 
nooit meer terug naar de diesel. De machine is stil, schoon en veegt 
misschien nog wel beter dan de diesel. 

WAT KOST EEN SUCCES? 
Aebi Schmidt had alle kosten over de volledige levensduur van de 
elektrische veegmachines in kaart gebracht. Vanwege de relatief 
nieuwe techniek voor veegmachines liggen de aanschafkosten 
hoog. Echter treedt direct een exploitatievoordeel op zodra de ma-
chines gaan vegen. Van Bruggen: “Duurzamer is mooi, maar liever 
niet duurder. Je hoopt dat de TCO-kosten op hetzelfde niveau zijn. 
Je zult de machine misschien langer moeten gebruiken. De brand-
stofkosten zijn lager, de onderhoudskosten ook. Dus we hopen dat 
we aan het eind van de rit niet duurder uit zijn dan nu”. 

De verwachte TCO zijn vrijwel gelijk aan die van varianten op bio-
diesel. Bij nieuwe techniek liggen altijd verborgen kosten op de 
loer. Daar ligt dan ook een belangrijke rol voor de verantwoordelij-
ke leverancier om dit risico bij de gebruiker te minimaliseren. Door 
heldere afspraken over onderhoud in een full service contract vast 
te leggen, behoudt ROVA grip op de inzetbaarheid van de elektri-
sche veegmachine tegen lagere exploitatiekosten.

CONCLUSIE
Wanneer klant en leverancier als partner een gemeenschappelijke 
visie delen en daarvoor een transitieplan naar elektrisch vegen 
over vastleggen, worden beiden gestimuleerd zo snel mogelijk de 
veegwerkzaamheden te verduurzamen. Met durf is het leefklimaat 
in de binnenstad nu al daadwerkelijk een stukje schoner én groe-
ner te maken.

EMISSIEVRIJ REINIGEN VAN DE OPENBARE RUIMTE:

WANNEER WORDT ELEKTRISCH
VEGEN EEN SUCCES?

[Advertorial]
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Groente-, fruit- en tuinafval, 
kortweg gft, zijn niet langer 
een klassieke drie-eenheid. 
De eerste gemeenten, waar-
onder het in afvalschei-

dingsland bejubelde Horst aan de Maas 
en Maastricht, zamelen groente- en fruit-
afval uit de keuken samen met etensres-
ten (gfe) apart in. Met een glasheldere 
ambitie: zoveel mogelijk gf-resten uit het 
restafval trekken (nu nog goed voor 30 
tot 60 procent gft). Begin 2017 startte de 

LUSTEN EN LASTEN VAN APARTE GFE-
INZAMELING

GAAN GF(E) EN T UIT ELKAAR?
Het lijkt op stoken in een goed huwelijk, maar het scheiden en apart inzamelen van groente-, fruit- 
en etensresten (gfe) naast tuinafval is in opkomst. Hoogfrequent gescheiden inzamelen van gfe sti-

muleert inwoners dit afval niet langer bij het restafval te doen, wijzen twee eerdere proeven in Haar-
lemmermeer uit. Maar draagvlak en vooral kosten spelen ook nog mee.

TEKST: PIETER VAN DEN BRAND  BEELD: MEERLANDEN

gemeente Haarlemmer een proef onder 
400 huishoudens in Rijsenhout Zuid, een 
rustige wijk die deels is omsloten door de 
Ringvaart van de Haarlemmermeerpol-
der. De wijk staat model voor zo’n 42 dui-
zend laagbouwwoningen in de gemeente. 
Tot dat moment bestond het inzamel-
systeem in deze wijk uit rolemmers voor 
restafval en gft met gemiddeld 187 kilo 
restafval jaarlijks per persoon. Samen 
met inwoners werden twee nieuwe inza-
melsystemen bedacht en beproefd.

Het eerste geteste systeem was afgeleid 
van het inzamelsysteem van het eerder 
genoemde Horst aan de Maas. De Noord-
Limburgse gemeente zamelt jaarlijks nog 
maar 24 kilo huishoudelijk restafval per 
inwoner in met een systeem dat voorziet 
in een hoge mate van service met een 
hoogfrequente inzameling van grond-
stoffen versus een juist lage service op 
restafval. Hierop geënt werden in de pilot 
in Rijsenhout Zuid tweemaal per week 
plasticverpakkingen en drankenkartons 

In de eerste pilot in Rijsenhout-Zuid konden bewoners tweemaal in de week plasticverpakkingen en drankenkartons (PD) in zakken aan de lan-
taarnpaal en hun gfe rechtstreeks uit de keuken in speciale emmertjes aanbieden.



GRAM #06 augustus 2020 | 27 

(PD) en restafval opgehaald in zakken 
aan de lantaarnpaal en op de stoep. Een 
zelfde frequentie gold voor gfe, dat in-
woners in speciale emmertjes aan kon-
den bieden. Voor het tuinafval werden 
tuinkorven geplaatst. Met uitstekende 
resultaten: het aandeel restafval van de 
400 proefhuishoudens in Rijsenhout-Zuid 
daalde in vier maanden tijd naar 60 kilo 
per persoon per jaar, een daling van ruim 
68 procent tegenover de oude situatie. Ge-
middeld produceerde de wijk 232 kilo gft, 
waarvan 173 kilo tuinafval en 59 kilo gfe. 
Ook de hoeveelheid ingezameld PD steeg 
van 7 naar ruim 27 kilo (per persoon per 
jaar).

MILIEURENDEMENT
Voor de inzameling van de drie afvalstro-
men in Rijsenhout-Zuid reed Meerlanden, 
dat de inzameling in Haarlemmermeer 
verzorgt, met een geïmproviseerde klei-
ne inzamelwagen met compartimenten 
rond. Betrokken beleidsadviseur Simon 
van der Schouw was zeer onder de indruk. 
“Met de bijna zestig kilo gfe die geschei-
den wordt opgehaald, heb je bijna al het 
organische keukenafval uit het restafval 

te pakken, gemiddeld meer dan één kilo 
gfe per persoon per week. Dat is een ver-
bazingwekkend hoog milieurendement.” 
Van der Schouw schrijft het succes vol-
ledig toe aan het hoge serviceniveau, “en 
dan vooral het gemak voor de inwoners 
om tweemaal per week hun voedselres-
ten met een emmertje rechtstreeks uit de 
keuken op straat te kunnen zetten.” Ook 
in twee andere proefwijken, waar afval 
niet aan huis wordt ingezameld, boekte 
Haarlemmermeer mooie resultaten. In 
laagbouwwijk Floriande was de geschei-
den inzameling in wijkcontainers goed 
voor 35 kilo gfe. In tuinkorven werd 80 
kilo tuinafval opgehaald. In de tuinloze 
hoogbouwwijk Linquenda leverde de in-
zameling van gfe in verzamelcontainers 
bij de verschillende flats in totaal 37 kilo 
per persoon per jaar op.

Een van de randvoorwaarden van de proef 
was het draagvlak onder inwoners, en 
daar ging het eigenlijk mis, blikt beleids-
adviseur Saskia de Wit van Haarlemmer-
meer terug. “De resultaten van de geschei-
den inzameling waren een succes en er 
waren zeker voorstanders. Rijsenhout is 

Een shovel rijdt compost uit de composteringstunnel bij Meerlanden; tuinafval direct kunnen composteren levert kostenvoordelen op.

een landelijk dorp met van oudsher veel 
tuinders en zij juichten het gebruik van 
tuinkorven toe. Maar veel bewoners wa-
ren niet blij met het door afvalzakken en 
tuinkorven verrommelde straatbeeld. In 
feite wilden ze een verbetering van wat 
ze al hadden. Ze wilden hun rolemmers 
terug. De ontevredenheid onder inwoners 
gaf vertraging en we moesten opnieuw 
naar de tekentafel, nog voordat de proef 
was afgelopen.” Aan het eerste systeem 
kleefden bovendien nog arbotechnische 
bezwaren, met name de gevolgen voor het 
optillen van de gfe-emmers van de straat 
voor de inzamelmedewerkers.

TWEEDE SYSTEEM
Daarop werd het inzamelsysteem we-
derom samen met de inwoners van Rij-
senhout Zuid aangepast. Halverwege 2017 
werd dit tweede systeem getest. Het gfe 
en het restafval werden in rolemmers van 
40 tot 60 liter ingezameld, PD en tuinafval 
in grotere emmers. De gfe-rolemmer werd 
wekelijks geleegd, die voor PD, restafval 
en tuinafval tweewekelijks. En ook dit-
maal met succes: het hoge milieurende-
ment leed niet onder de aanpassing.   
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Sterker nog, eind 2017 bleek de hoeveel-
heid restafval verder afgenomen naar 47 
kilo per persoon per jaar.

Een prachtige milieuscore. Een minpunt 
voor de gemeente waren echter de hogere 
beheerskosten. Logistiek gezien vergt het 
wekelijks legen van vier rolemmers een 
beduidend hogere inspanning met een 
dito prijskaartje. Ook na het verlagen van 
de inzamelfrequentie (restafval naar 13 
keer, gfe naar 52 keer en tuinafval en PMD 
naar 26 keer per jaar) bleven de kosten te 
hoog. “Uit de twee proeven blijkt duidelijk 
dat de hoogfrequente inzameling van gfe 
inwoners stimuleert deze stroom niet lan-
ger bij het restafval te doen”, zegt De Wit. 
“In onze gemeente bestaat het restafval 
voor 43 procent uit gft, dus dat zou pure 
winst zijn en we kunnen zo besparen op 
verbrandingskosten. Bij onze voorberei-
dingen in 2018 om het tweede systeem uit 
te rollen naar de 42 duizend woningen die 
ervoor in aanmerking komen, bleek het 
systeem echter nog duurder uit te pak-
ken. De hogere kosten zouden zich verta-
len naar een hogere afvalstoffenheffing.”

Voor de gemeente bestond er geen an-
dere oplossing dan het systeem te verso-
beren, aldus De Wit. Afgelopen mei stelde 
de gemeenteraad van Haarlemmermeer 
het nieuwe afvalscheidingsplan voor het 
VANG-programma (Van Afval Naar Grond-
stof) vast. De bewoners van laagbouw-
wijken krijgen nu drie in plaats van vier 
rolemmers. De huishoudens houden hun 
rolemmer voor gft en etensresten (die 42 
keer per jaar wordt geleegd) en krijgen er 
een rolemmer voor PBD (plastic, blik en 
drankpakken) bij. De rolemmer voor rest-
afval wordt vervangen door een exemplaar 
van 80 liter. Tegen een hogere prijs kun-
nen inwoners kiezen voor een rolemmer 
van 140 liter (de restafvalemmer wordt 
13 keer per jaar geleegd). “We verwachten 
dat er flink minder restafval zal zijn”, legt 
De Wit uit. “Het grootste deel van het afval 
kan straks namelijk in de rolemmers voor 
PBD en gft+e. Zo proberen we het goede re-
sultaat uit de proeven vast te houden. De 
gescheiden inzameling van gfe en tuin-
afval pakt te duur uit. Dankzij het nieuwe 
systeem is het mogelijk de kosten voor in-
woners te beperken.” Haarlemmermeer wil 
het nieuwe inzamelsysteem nog dit jaar in 
de eerste wijken invoeren.   

Voor de inzameling van de afvalstromen in zakken en gfe-emmers tijdens de eerste proef in 
Rijsenhout-Zuid reed Meerlanden met een geïmproviseerde kleine inzamelwagen met comparti-
menten rond.

Bij de verwerking van het gescheiden ingezameld gfe en tuinafval zijn er wel voordelen 
in zowel milieutechnisch als in economisch opzicht. Meerlanden vergist het ingeza-
meld gft eerst, om energierijk biogas te winnen, om het daarna in tunnels te compos-
teren. Als het bedrijf de natte stroom gfe-resten apart kan vergisten, levert dat jaarlijks 
een dubbele hoeveelheid groengas op, rekent Gert-Jan Klaasse Bos voor, manager Ver-
gisting en Compostering bij Meerlanden. “In tuinafval zit veel grond en aarde. De bio-
gasproductie is daardoor minder en het zorgt voor slijtage in onze installatie.” Volgens 
Klaasse Bos levert het ook kostenvoordelen op, als het bedrijf het tuinafval direct naar 
de huidige compostering kan sturen.

Er zijn nog wel kanttekeningen, maar daar is ook een oplossing voor. “Allereerst is het 
aanbod van tuinafval in het gft in de winterperiode gering. Voor het composteerproces 
is houtachtig materiaal onmisbaar”, zegt Klaasse Bos, “maar dat probleem kunnen we 
opvangen door het hele jaar door groenafval te bufferen.” Het tweede vraagstuk lijkt nij-
pender. Het Nederlandse gft raakt in toenemende mate vervuild met materialen die het 
verwerkingsproces verstoren, zoals plastic en glas, Een euvel dat het groeiende omge-
keerd inzamelen lijkt te versterken. “Met name de gf-fractie is een stroom die makkelijk 
tot vervuiling leidt. Zo laten mensen wel eens de plastic verpakking om de slamix zitten 
of er komt een glazen potje met niet langer eetbare boontjes in terecht. Uit ervaring 
weten we dat we met goede voorlichting een eind komen om de vervuiling te verminde-
ren.” Dat is ook noodzakelijk, stelt Klaasse Bos. De sleutel voor het verlagen van de kos-
ten voor het vergisten van gfe – nu de helft hoger dan klassieke compostering – en het 
ontwikkelen van nieuwe technieken ligt bij het terugbrengen van de vervuiling ervan.

Beleidsadviseur De Wit van Haarlemmermeer ziet het vergisten van gfe niet als het 
eindstation. “Op dit moment is er nog niet echt vraag naar gfe. Deze fractie is nat, zuur 
en bevat veel mineralen. Hout is waardevoller, want daar zitten cellulose en lignine in. 
Wel voorzie ik een mooie toekomst van gfe als nieuwe bouwsteen voor producten, denk 
aan toepassingen in de levensmiddelenindustrie of aan bioaromaten voor de chemie. 
Als we gfe in nieuwe biobased producten om kunnen zetten, ziet de exploitatie er heel 
anders uit en kunnen we er wellicht geld mee verdienen. Laten we meer vaart zetten 
achter deze ontwikkeling.”

NATTE GFE-FRACTIE GOED VOOR FLINK WAT MEER BIOGAS
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De afvalbranche is bepaald geen koploper op het gebied van ict. "Integendeel, we lopen flink 
achter", zegt zowel scheidend voorzitter Frits de Haas als zijn opvolger Bart van Oerle van de ict-
commissie van de NVRD. De Haas gaf het stokje begin dit jaar over aan Van Oerle. Een gesprek 

met beide heren. 

TEKST: HETTY DEKKERS

B art van Oerle (51) is een ict’er in hart en nieren. Hij 
is momenteel informatiemanager bij Meerlanden, 
daarvoor vervulde hij soortgelijke functies bij di-
verse gemeenten en een consultancybureau. “Afval 
is vrij nieuw voor mij”, tekent hij aan. “Ik kom van 

buiten de branche, waardoor ik er met een frisse blik tegenaan 
kan kijken.” Wat hem als eerste opviel, is dat de afvalbranche vrij 
laat op gang kwam, als het ging om integratie van ict-mogelijk-
heden. “Ict heeft binnen de branche lang aan de zijlijn gestaan. 
Nu staat het onderwerp wel hoog op de agenda, en het besef is er, 
maar processen zijn vaak nog niet goed aangepast of geborgd. 
Een gemeente of inzamelaar heeft bijvoorbeeld een container-
managementsysteem in gebruik, maar dat werkt niet goed om-
dat het systeem niet geactualiseerd wordt. Bij de initiële input 
van de gegevens gaat het meestal nog wel goed, maar de ver-
anderingen later worden niet goed bijgehouden en het bestand 
raakt vervuild. Vaak komt dat omdat het eigenaarschap niet 
goed is vastgelegd: wie is er nu precies verantwoordelijk voor het 
onderhouden en updaten van het programma, wat doe je na een 
opschoning? Dat soort processen moet goed geborgd worden.”

KENNIS DELEN
De rol van de ict-commissie van de NVRD zit hem vooral in het 
delen van kennis en ervaring, aldus de nieuwe voorzitter. “Er zijn 
NVRD-leden die al heel ver zijn in bepaalde ict-ontwikkelingen, 
anderen moeten er nog aan beginnen. Onze rol is die ervaring en 
kennis bij elkaar brengen, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft 
uit te vinden.” Van Oerle is begin maart gestart als voorzitter. In 
zijn eerste vergadering werd al besloten een overzicht te maken 
van bedrijven en gemeenten en hun stand van zaken op het ge-
bied van ict. Een goede stap, vindt van Oerle. “Heel veel leden 
zijn voorloper op verschillende specifieke terreinen. Ze hebben 
bijvoorbeeld dynamische routes voor de inzameling geïmple-
menteerd, of een app voor meldingen, aanvragen en klachten. Er 
komt heel wat bij kijken om dat goed in te richten, het is jammer 
om die ervaring niet met anderen te delen. Daarom willen wij 
in kaart brengen welke ict-oplossingen door de leden gebruikt 
worden. Als collega x iets op wil starten, kan hij in de lijst precies 
zien wie die oplossing al gebruikt en daar contact mee opnemen. 
We houden binnenkort een enquête om in beeld te krijgen wie 

DIGITALISERING MOET BETER 
GEÏNTEGREERD

wat gebruikt, die lijst willen we laagdrempelig beschikbaar stel-
len aan alle NVRD-leden. Zodat we een echt kennisplatform zijn.”

ONLOSMAKELIJK
Volgens Van Oerle maakt ict vaak onvoldoende integraal onder-
deel uit van de organisatie. “Je zou misschien denken je hebt 
een wagen en die haalt het afval op, waarvoor heb je dan ict 
nodig. Maar inmiddels zijn alle processen afhankelijk van ict-
toepassingen om het op een goede en efficiënte manier te kun-
nen afhandelen. De afvalbranche en ict zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Dat besef is er inmiddels wel, en veel gemeen-
ten en bedrijven zijn druk bezig hun beleid te ontwikkelen,    

Bart van Oerle
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maar dat heeft tijd nodig. Hoe neem je de ict-componenten mee 
als er veranderingen zijn, dat soort kwesties moet gestandaardi-
seerd in het werkproces opgenomen zijn". 

Gevraagd naar een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst 
noemt Van Oerle het protocol Stosag. “Die standaard is mede ont-
wikkeld door de NVRD, ze dient om verschillende ict-systemen 
binnen de branche aan elkaar te kunnen koppelen. Zodat je bij-
voorbeeld de gegevens van een containermanagementsysteem 
ook met andere software makkelijk uit kunt lezen. Maar Stosag is 
aan vernieuwing toe. Het moet ook aansluiten bij Europese nor-
men, daar gaan we ons in de toekomst mee bezig houden.” 

Van Oerle heeft zin in zijn nieuwe functie als voorzitter van de ict-
commissie van de NVRD. “Mijn voorganger, Frits de Haas, is een 
zeer ervaren rot in de branche. Hij heeft veel kennis over het he-
den en het verleden. Toen ik gevraagd werd hem op te volgen zei 
ik meteen ja. Ik breng mijn ervaring mee van buiten de branche en 
ben groot voorstander van het delen van informatie en meer sa-
menwerking tussen de NVRD-leden op het gebied van ict. Ik vind 
het heel leuk om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

STOPPEN
Vertrekkend voorzitter Frits de Haas (62) heeft zijn werk altijd 
met heel veel plezier gedaan. Hij is zes jaar lid geweest van de 
commissie, waarvan het laatste anderhalf jaar als voorzitter.  “Ik 
moest min of meer stoppen omdat je in deze functie afgevaar-
digde moet zijn van een stemhebbend NVRD-lid. Toen ik bij HVC 
uit dienst ging en weer met mijn eigen consultancybureau, Dolfri 
Management & Consultancy, verder ging, voldeed ik niet meer 
aan die formaliteit. Dat is jammer, maar ik blijf Bart en de com-
missie van harte steunen, heb ik al toegezegd.”

Toen De Haas toetrad tot de commissie, in 2014, werkte hij als 
informatiemanager bij HVC.  De commissie heette toen nog 
‘stuurgroep Stosag’. “Die naam is niet zo veelzeggend. In mijn tijd 
kwam er gelukkig ook brede aandacht voor andere ict-onderwer-
pen. Zoals digitalisering van de inzamelingprocessen en vooral, 
integratie van ict in de hele bedrijfscultuur.” Net als Van Oerle 
signaleert De Haas dat de afvalbranche flink achterloopt op het 
gebied van ict. “De afvalbranche is vaak overheidsgedomineerd, 
daar ontbreekt veelal het competitiegevoel. Andere sectoren, zo-
als banken, zijn veel verder in hun digitale ontwikkelingen. De af-
valbranche is bovendien sterk procesgedomineerd. Dat betekent 
dat ict vaak gefragmenteerd wordt ingevoerd, om een bepaald 
proces gedigitaliseerd te ontwikkelen. Denk aan toegangspasjes 
voor de ondergrondse container, chips in de minicontainer, dif-
tar. Pas als dat op zichzelf (gefragmenteerd) werkt, wordt vaak 
het proces vastgelegd in beleid en architectuur. Het zou anders-
om moeten zijn. Je moet eerst een goede ict-architectuur hebben 
staan, daarin pas je de procesgerichte programma’s in.” 

OMDENKEN
Om zo’n integraal ict-beleid te bereiken, is omdenken nodig. De 
Haas: “Directie en management moeten digitalisering hoog op 
hun agenda hebben staan. Een transitie is nodig in denken, maar 
ook in doen.” Volgens hem is de digitale achterstand van afval-
bedrijven zo groot, dat een volledige inhaalrace onmogelijk is. 
“Je moet duidelijke keuzes maken, met aandacht voor de meest 
vitale processen.”

In zijn tijd als commissielid en voorzitter is er veel bereikt, vindt 
De Haas.  “Ict en integratie daarvan in de hele organisatie heeft 
nu veel meer aandacht dan toen ik begon. Waar ik heel blij mee 
ben, is dat er inmiddels naast de commissie ook een branche-
brede werkgroep ict actief is, met onder meer leveranciers van 
software en adviseurs. Die werkgroep is heel nuttig, zij kan echt 
oplossingen bedenken voor de NVRD-leden. Nu is het vaak zo 
dat een organisatie kiest voor bepaalde software en inrichting, 
zonder dat zij vaak voldoende kennis van zaken heeft. Kan het Frits de Haas

BART VAN OERLE: “JE ZOU 

MISSCHIEN DENKEN JE HEBT 

EEN WAGEN EN DIE HAALT HET 

AFVAL OP, WAARVOOR HEB JE 

DAN ICT NODIG.”
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systeem communiceren met de backoffice en andere interne en 
externe systemen, doet het wel wat het moet doen, hoe hebben 
andere leden dit georganiseerd, bij dat soort vragen kan de werk-
groep belangrijke informatie verschaffen.” 

STOSAG
Waar De Haas ook tevreden op terug kijkt, is het verder ontwikke-
len van Stosag. “Tijdens mijn voorzitterschap heeft de commis-
sie ict voldoende budget kunnen regelen voor de ontwikkeling 
van die standaard naar een geheel nieuwe release, daar ben ik 
best trots op. Ik was ook lid van de Europese CEN, instituut voor 

FRITS DE HAAS “DE AFVALBRANCHE IS VAAK 

OVERHEIDSGEDOMINEERD, DAAR ONTBREEKT VEELAL HET 

COMPETITIEGEVOEL. ANDERE SECTOREN, ZOALS BANKEN, ZIJN 

VEEL VERDER IN HUN DIGITALE ONTWIKKELINGEN”

internationale normen, daar wordt onze Stosag als uitgangspunt 
genomen. Dat is een mooi resultaat.” De bijdrage aan CEN wordt 
vanuit de commissie ict door Jan Beijert van Omrin voortgezet.

Bij zijn vertrek heeft De Haas gewerkt aan een opdracht geformu-
leerd voor de ict-commissie, met handvatten voor wat er moet 
gebeuren in de toekomst. De noodzakelijke update van Stosag zit 
daar bij, maar ook nog meer aandacht voor integratie van ict in 
het beleid, privacy, data- en cloudmanagement, geografische in-
formatiesystemen. Genoeg te doen dus, voor de nieuwe voorzit-
ter, zijn commissieleden en de Werkgroep ict.   
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TERUGBLIK OP TIEN JAAR 
COMMISSIE ICT/STOSAG

De commissie ICT, voortgekomen uit de Stuurgroep en de werkgroep die Stosag hebben ontwikkeld, 
bestaat 10 jaar. Stosag is een open standaard voor het uitwisselen van chipregistraties in de afval-
branche. Jan Beijert was lid van het eerste uur en blikt terug op tien jaar commissie ICT/Stosag. 

TEKST: DAAN MIDDELKAMP

Jan Beijert begon in 1993 bij 
Omrin als hoofd ICT. Het be-
drijf hield zich toen uitsluitend 
bezig met het verwerken van 
afval. Sinds die tijd heeft hij 

Omrin en het belang van ICT in de afval-
branche zien groeien. In de jaren ‘90 werd 
ICT vooral gebruikt voor het afhandelen 
van de financiële administratie. Tegen-
woordig is het tot in de haarvaten van de 
processen binnen de afvalbranche door-
gedrongen. Jan heeft deze innovaties voor 
Omrin ondersteund en geïmplementeerd. 
Sinds 10 jaar vertegenwoordigt hij ook de 
branche op ICT gebied in de commissie ICT.

STOSAG
De commissie ICT is in 2010, als commis-
sie Stosag, door de NVRD opgericht. De 
commissie bestond uit ICT-medewerkers 
van publieke bedrijven. Ook is er een werk-
groep Stosag opgericht om samen met de 
leveranciers van de registratiesystemen en 
TNO een open standaard te ontwikkelen 
voor chipherkenning en data-uitwisseling 
in de afvalbranche. Bijvoorbeeld voor het 
vastleggen van chips in rolcontainers bij 
diftar en het bijhouden van ledigingen op 
ondergrondse systemen waarmee je o.a. de 
vulgraad kan bepalen. 

Het ontwikkelen van een open standaard 
voor ICT registratiesystemen en het op-
richten van de commissie waren erg be-
langrijk voor een gezonde markt. Leve-
ranciers en branche hebben elkaar weten 
te overtuigen dat een gezamenlijke open 
standaard voor alle partijen de beste op-
lossing is. De werkgroep en commissie 
hebben er zo voor gezorgd dat de afval-
branche de snel ontwikkelende IT-markt 
kan bijbenen.

Jan Beijert: “Het was een uniek moment 
waarop de branche opstond om de mono-
poliepositie van bedrijven aan te pakken. 
Als dit niet was gebeurd, was de markt 
binnen korte tijd volledig op slot geraakt. 
Afvalbedrijven hadden dan vast gezeten 
aan éen leverancier of hoge kosten moe-
ten maken om over te stappen.” Ieder be-
drijf in de markt moet nu voldoen aan deze 
normen. 

AVG
Na de ontwikkeling van Stosag kreeg de 
commissie een belangrijke klus met de 
vraagstukken rondom AVG. “Het was in het 
begin niet duidelijk wat AVG ons ging bren-
gen of wat we als branche precies moesten 
doen”. We hebben wederom in gezamen-
lijkheid met leveranciers een oplossing 
bedacht die binnen de Stosag norm een 
methode kon bieden om aan de AVG norm 
te voldoen.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een 
update van de Stosag. En is de commissie 
bezig de Stosag onder te brengen bij het 
SUTC, een professionele beheerorganisatie 
van diverse openstandaarden in de trans-
port branche. Beijert vertelt dat dit is om 
nieuwe ontwikkeling aan te laten sluiten 
bij de Europese normencommissie van de 
CEN. De CEN neemt voor haar Europese 
norm de Nederlandse Stosag norm als ba-
sis. “We kunnen door onze vertegenwoordi-
ging in de CEN als Nederlandse koplopers, 
veel invloed hebben. Als dit goed gebeurt, 
kunnen we met onze norm in heel Europa 
aan de slag en kunnen buitenlandse aan-
bieders concurreren op de Nederlandse 
markt.” Op deze wijze wordt de concurren-
tie en het ‘level playing field’ bevordert op 
Europees niveau.

Op de vraag hoe Jan Beijert de toekomst 
voor ICT in de branche ziet, benoemt hij het 
stijgende belang van data.  Data wordt de 
komende jaren hét onderscheidende ver-
mogen van de afvalbedrijven. Door je data- 
en sturingsmodellen als leidende factor in 
je aansturing te gebruiken kunnen we de 
komende jaren het verschil maken. Al onze 
processen zijn nu geautomatiseerd en leve-
ren een schat aan data op. “Deze boot mogen 
we echt niet missen als branche”. Dit maakt 
het mogelijk om de markt en afvalinzame-
ling te sturen, in plaats van altijd maar te 
moeten volgen.

Belangrijk is om als branche niet te denken 
in gevaren. Door samen te werken aan een 
‘level playing field’ voor afvalbedrijven en le-
veranciers zorg je voor een gezonde markt. 
Jan Beijert: “We moeten geen monopolie 
willen, maar juist oplossingen en innovaties 
met elkaar delen. Kennis niet voor jezelf hou-
den, maar samen de branche vooruit helpen. 
Ik wil dan ook iedereen oproepen om via de 
commissie ICT mee te denken, met vragen bij 
ons te komen en proactief te werk gaan”.    

Jan Beijert
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BRANCHE NIEUWS
De zelfreinigende machine KVM7 van Jadon slaat vooral in Duits-
land en Nederland zeer goed aan. De KVM7 reinigt verhardingen 
in de openbare ruimte op basis van hoge druk en stoom. Zonder 
chemicaliën krijg je een brandschoon resultaat, claimt de Neder-
landse fabrikant. De chauffeur hoeft de machine, formaat veeg-
wagen, alleen te besturen en te bedienen. Het reinigingsproces 
gaat volautomatisch, op basis van ingevoerde computermodellen. 
“Wij zijn de eersten die een machine met zo’n automatisch rei-
nigingsproces in eigen huis ontwikkeld en op de markt gebracht 
hebben”, aldus Jadon-directeur Bram van Laar. “In Duitsland 
heeft men onze machines voornamelijk gekocht en bedient men 
ze zelf. Daarvoor bieden we scholingen aan operators en aan de 
technische dienst. Is er een nieuw object in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld een natuurstenen vloer in een winkelcentrum, dan 
regelen wij de juiste reinigingsinstellingen op basis van foto’s en 
andere informatie. De machine weet dan precies welke snelheid, 
welke druk en temperatuur er aangehouden moet worden. Elk 
type bestrating heeft namelijk zijn eigen instellingen nodig voor 
een optimaal resultaat.”

JADON MACHINE KVM7 REINIGT ZELF STRAATDEK 

Vraag vrijblijvend inlichtingen!

www.aokbv.nl
Wijngaardstraat 51
4461 DB  Goes

T. 0113 - 25 06 37
E. info@aokbv.nl 

AOK bv is een 
vooraanstaand opleider in 

cursussen over gevaarlijke stoffen 
en heeft hoge slagingspercentages

Populaire opleidingen:
• Medewerker gevaarlijk afval A
• Depothouder gevaarlijk afval B
• En de combinatie van A en B
• Asbestherkenningscursussen
• ADR gerelateerde opleidingen
• Veiligheidsadviseur, alle modaliteiten
• Herhaalopleidingen ingevolge 1.3 en 1.10 van het ADR
• VIHB voor afvalstoffen

Veelal kan dat klassikaal, ONLINE, via 
beeldopname en via E-learning worden gevolgd.
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Steden kunnen hun straten en pleinen op deze manier zelf schoon 
houden. Als de KVM7 is langs geweest, is de verharding weer zo 
goed als nieuw. Van Laar: “Onze milieuvriendelijke reinigingstech-
niek verwijdert algen, mos, olie- en vetvlekken en zelfs kauwgom. 
Als wij het niet schoon kunnen spuiten, dan kan het er niet af, luidt 
ons credo.” In Nederland maken gemeentereinigingsdiensten voor-
al gebruik van de dienstverlening van Jadon, dat wil zeggen dat ze 
de machines meestal niet zelf aanschaffen. Volgens Van Laar komt 
daar snel verandering in. “De belangstelling om de machine in het 
eigen wagenpark op te nemen, groeit ook in Nederland.” 

Inzameling van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval gebeurt 
via bron- of nascheiding. Eerder onderzoek leverde al informa-
tie op over verschillen tussen beide inzamelmethoden over mas-
sarendement en polymere zuiverheid. Er is echter nog weinig 
bekend over het verschil in moleculaire verontreiniging (vooral 
geur). Daarom heeft het Learning Center Kunststof verpakkings-
afval samen met de gemeenten Utrecht, Amsterdam en Den Haag 
een verkennende analyse laten uitvoeren door Wageningen Food 
& Biobased Research. Het onderzoek beperkte zich tot sorteer-
product Folie (DKR1 310). De resultaten van het onderzoek laten 
zien dat  beide folies geuren, maar op een verschillende manier. 
Folie-materiaal dat afkomstig is uit bronscheiding ruikt vooral be-
dorven, nootachtig. Foliemateriaal dat afkomstig is uit naschei-
ding ruikt vooral aards en muf. Folie-materiaal dat afkomstig is 
uit bronscheiding en op verschillende manieren is gerecycled en 
geëxtrudeerd blijft steeds vettig, bedorven, fruitachtig en aman-
delachtig ruiken. Bij folie-materiaal dat afkomstig is uit naschei-
ding heeft de recyclingwijze en extrusie juist wel een grote invloed 
op de geur. Op basis van dit verkennende onderzoek lijkt er geen 
significant verschil te zijn tussen moleculaire verontreiniging van 
gerecycled materiaal teruggewonnen uit bron- en nascheiding. 
De keuze tussen bron- en nascheiding lijkt dan ook niet zozeer 
afhankelijk van de output, maar wel van andere parameters, zo-
als het huidige inzamelsysteem of bijvoorbeeld de hoogte van de 
participatiegraad.
Het rapport is te downloaden op https://www.vang-hha.nl/kennis-
bibliotheek/@236408/moleculaire-verontreiniging-gerecyclede/ 

MOLECULAIRE VERONTREINIGING IN 
GERECYCLEDE KUNSTSTOFFOLIE 
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AGENDA 
1 - 7 SEPTEMBER 2020

Verspillingsvrije Week

30 SEPTEMBER - 1 OKTOBER 2020
Vakbeurs Openbare Ruimte, Jaarbeurs Utrecht

1 APRIL 2021
Gladheidbestrijdingscongres 2021,

Hart van Holland Nijkerk

19 - 20 MEI 2021
NVRD Jaarcongres 2020 'Innovatie - de rol van de overheid', 

Natlab, Klokgebouw en Kazerne te Eindhoven

IS UW STRAATWERK 
SCHOON EN VRĲ  
VAN KAUWGOM?

Jadon garandeert u een schoon 
en kauwgomvrij winkelgebied.
Snel en vakkundig gerealiseerd, 
milieuvriendelijk en met een 
minimum aan overlast! 

Ons reinigingsmiddel? Water, schoon water!

Snel en vakkundig gerealiseerd, 
milieuvriendelijk en met een 
minimum aan overlast! 

VOOR NA

(0488) 430289
info@jadon.nl  
www.jadon.nl
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BINNEN VIJF MINUTEN INZICHT IN VER-
BETERING VAN UW PMD-INZAMELING

Om meer handvatten te bieden, heeft Rijkswaterstaat een inter-
actieve zelfbeoordelingstool ontworpen. U vult zeven vragen in 
over uw huidige inzamelsystematiek voor PMD en restafval en of 
u wel/niet een vorm van diftar hanteert. Op basis van uw ant-
woorden en de onderzoeksresultaten wordt voor u een rapport 
samengesteld met wat u al aan effectieve middelen inzet binnen 
uw gemeente, wat mogelijke verbeteropties zijn en welk effect de 
verbeteringen hebben op de ingezamelde hoeveelheid PMD, de 
inzamelingskosten en de samenstelling. In aanvulling op het rap-
port wordt het verwachte effect van de verbeteringen ook gecon-
cretiseerd in drie grafieken voor de respons, de inzamelingskosten 
en de samenstelling.

Zie www.vang-hha.nl

TRUCKLAND, GEESINKNORBA EN GINAF 
ONTWIKKELEN VOLLEDIG ELEKTRISCHE 
HUISVUILWAGEN

Ruim anderhalf jaar geleden bracht de toenemende vraag naar 
een volledig elektrisch en praktisch inzetbaar inzamelvoertuig voor 
huisvuil in stedelijke gebieden drie branche-gerelateerde bedrijven 
bij elkaar. Truckland als veelzijdig bedrijfswagendealer met veel 
klanten in het reinigingssegment, Geesinknorba als innovatieve 
producent van inzamel-opbouwen en GINAF als engineer en bou-
wer van elektrisch aangedreven voertuigen. Samen ontwikkelden 
zij de GINAF E3123, een op de DAF LF FAG gebaseerd volledig 
elektrische 2,35 meter brede huisvuilwagen. 
De wagen heeft een actieradius van 180 kilometer en een snellaad-
optie. Als standaard geldt een 44 kW lader. Met deze lader kan het 
voertuig in 4 uur opgeladen kan worden. Tijdens het remmen wordt 
de remenergie gebruikt om het accupakket op te laden. Dit kan 
een energie winst opleveren van 40%. Het laadvermogen bedraagt 
8 ton bij een Gross Vehicle Weight (GVW) van 22,5 ton. Het ge-
luidstille karakter van de aandrijflijn, maakt een probleemloze inzet 
binnen stedelijke gebieden en de randen van de dag/nacht moge-
lijk. De cabine is voorzien van een extra stoel waardoor er ruimte 
is voor drie personen. De ontwikkelde elektrische aandrijftechniek 
van deze truck heeft er inmiddels meer dan een miljoen praktijk-
kilometers opzitten en wordt in dit inzamelvoertuig gecombineerd 
met tal van veelgebruikte, vertrouwde en servicevriendelijke stan-
daard componenten.   

Meer informatie: www.truckland.nl
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aangeboden door TOTAL WASTE SYSTEMS

Steeds meer gemeenten ontdekken het gemak van een zelfpersende afvalbak. Voordelen als ver-
hoogde capaciteit en ledigen op vulgraad zijn evident. De Bigbelly van Total Waste Systems is een 
bijzondere in zijn soort. “Wij mikken op duurzaam, veilig en efficiënt”, vat Michel Weijts samen.

CLOSE-UP

Weijts is commercieel manager van TWS. “De zelfpersende af-
valbak voor de openbare ruimte is zeventien jaar geleden al 
ontwikkeld door studenten in Amerika”, weet hij. “Sinds een 
jaar of tien is het product zover doorontwikkeld dat het in veel 
Europese landen gebruikt wordt. Onze Bigbelly staat inmiddels 
in 45 Nederlandse gemeenten, er komen er steeds meer bij.” 

TWS is vooral bekend als leverancier van kunststof- en stalen 
containers. Maar ook de smart-producten, zoals de zelfpersen-
de afvalbak vinden steeds meer aftrek. De Bigbelly van TWS 
onderscheidt zich van andere afvalbakken door een paar com-
ponenten. Weijts: “Op de eerste plaats is er sprake van modu-
laire opbouw. Op straat kunnen we ieder onderdeel vervangen 
of repareren. Ons product is gemaakt van lichte, duurzame ma-
terialen die uitstekend recyclebaar zijn. Sommige gemeenten 
kiezen zelfs voor een gebruikt exemplaar. Want een financi-
eel afgeschreven Bigbelly kan makkelijk nog jaren mee, als wij 
hem gereviseerd hebben.” 

BREDE SOFTWARE
Wat de Bigbelly ook bijzonder maakt, is de brede software. “Ui-
teraard kun je op afstand zien hoe vol hij zit”, aldus Weijts. 
“Maar dat is niet alles. Onze software geeft ook informatie over 
het gebruik, zodat je kunt bepalen of een bak op een bepaalde 
locatie wel nuttig is. Vaak blijven afvalbakken nog jaren staan 
op een plek waar het eerst wel nodig was, maar nu niet meer, 
omdat een parkje afgesloten is bijvoorbeeld. Met de Bigbelly 
voorkom je dat en kun je efficiënter inzamelen.” 

Een ander voordeel van de Bigbelly is de veiligheid. “Het pers-
mechanisme is hermetisch afgesloten, je kunt er onmogelijk 
met een hand bij komen”, verzekert Weijts. “Het afval dat erin 
zit, kan er ook niet meer uit. Meeuwen bijvoorbeeld kunnen de 
bak niet leegplukken. Ons gesloten systeem zorgt ervoor dat er 
minder zwerfafval op straat belandt.” 

De Bigbelly is een fraai vormgegeven prullenbak, die dankzij 
het ingebouwde persmechanisme maar liefst 650 liter afval kan 
verwerken. Dat is ongeveer tien keer zo veel als een gewo-
ne prullenbak zonder persmechanisme. Een zonnepaneel van 
40Watt levert genoeg elektriciteit om autonoom de pers en de 

internetverbinding te bedienen. “Zelfs in de wintermaanden, als 
er minder licht is, levert het zonnepaneel voldoende elektriciteit 
voor alle functies”, garandeert Weijts. 

De Bigbelly is op afstand afsluitbaar en standaard uitgevoerd 
met een handig voetpedaal. “Je hoeft geen contact te maken 
met het handvat om de bak te openen. Dat is zeker in corona-
tijd een belangrijk pluspunt”, aldus Weijts. Uiteraard kan het 
product aangepast worden aan de wensen van de klant. Ge-
meentelogo’s, huisstijlen, informatieborden op de zijkant, alles 
is mogelijk. “In Bergen op Zoom leverden wij zeer speciale bak-
ken, uitgevoerd als een 'typetje'. De bakken maken onderdeel 
uit van een speurtocht voor kinderen, ze zeggen zelfs dankje-
wel als er iets ingegooid wordt.”  

Voor meer info: www.totalwastesystems.nl/bigbelly   

MEER CAPACITEIT, MINDER 
ZWERFAFVAL



Laten we elkaar helpen en ervoor zorgen dat het publieke domein schoon blijft, en verspreiding van 
ongedierte en ziektes zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

AW MATERIEEL Verhuurspecialist voor de (semi-) overheid                        AW MACHINERY Wasspecialist van Europa

Eerlijk, open en betrokken. Zo werken wij bij AW. Daarbij hoort ook betrokkenheid bij de wereld, in de breedste zin van het 
woord. Voor ons is dat samenwerken en delen om verder te groeien. We maken de wereld een stukje mooier door bijvoorbeeld 
de aanplant van bij-vriendelijke struiken, bomen en bloemen en het initiëren en/of bijdragen aan goede doelen projecten.

HYGIËNE IS NU BELANGRIJKER DAN OOIT! 

ZORG
VOOR ELKAAR

22-0000-0074-01 GRAMAWmaterieel_0074-01.indd   1 08-04-2020   16:42


