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Cyclus verhuist

Het pand is ontworpen door Van 
Wilsum Van Loon in opdracht van 
Ballast Nedam. Van Rijn: “Aan de 

basis van het ontwerp staan de eisen 
van de gebruikers. Daarvoor zijn we in 
alle gelederen van de organisatie te rade 

gegaan: van buitendienst tot kantoor
personeel en van directie tot ondersteu
nende medewerkers. Dat heeft geleid tot 
een ontwerp dat past bij de aard van het 
bedrijf én waarin onze duurzaamheids
visie mooi tot uiting komt.”

Met behulp van de BREEAMsystematiek 
voor de duurzaamheidsprestatie van 
een gebouw, is een pakket aan duur
zaamheidsmaatregelen samengesteld. 
Van Rijn: “Dat bestaat onder meer uit 
een installatie voor warmte/koude 
opslag, zonnepanelen die voorzien 

in tien procent van de elektriciteitsbe
hoefte, een hemelwaterinstallatie voor 
het vullen van de veegmachines, vraag
gestuurde klimaatbeheersing en vraag
gestuurde energiezuinige verlichting.” 

Het kantoorconcept is volledig gericht 
op efficiënt werken en slim ontmoeten. 
Van Rijn: “Voor elk type werkzaamheden 
zijn passende werkruimtes en faciliteiten 
beschikbaar. Van stiltewerkplek tot pro
jectkamer en van plaza tot multifunctio
nele vergaderzaal.”

Cyclusmedewerkers namen zelf het ont
werp van de 22 plantenbakken en diverse 
beplantingsvakken voor hun rekening. 
Van Rijn: “Zo’n plantenbak lijkt eenvou
dig, maar het ontwerp zit geraffineerd 
in elkaar. De soorten zijn zo gekozen 
dat er ieder seizoen bloeiende planten 
te zien zijn. Daarbij komen de bekende 
Cycluskleuren steeds terug.” <<

Het is zo ver! In het weekend van 11 
en 12 juli verhuist Cyclus naar een 
nieuwe locatie op bedrijventerrein 
Gouwe Park. Projectleider nieuwe 
huisvesting Remco van Rijn is de 
motor achter dit omvangrijke project. 
In VAKblad geeft hij alvast een rond
leiding door de nieuwbouw.   
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Nieuwsgierig?

Op maandag 5 oktober vieren we de 
ingebruikname van het nieuwe pand 
met een feestelijke openingsconferen
tie voor alle zakelijke relaties. Naast 
een rondleiding, kunt u rekenen 
op een interessant vakinhoudelijk 

programma in een informele sfeer. 
Rode draad is, hoe kan het ook 

anders, het programma Van 
Afval Naar Grondstof. Houd 

voor meer informatie uw 
mailbox in de gaten!

Nieuw adres
Vanaf 13 juli is ons bezoekadres: 
Oostbaan 1090, 2841 ML te 
Moordrecht. Postbus en  
telefoonnummers blijven gelijk. 
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Marianne Driehuijs is beleids
medewerker openbare ruimte 
van de gemeente Gouda en 

één van de initiatiefnemers van het 
project. Ze vertelt: “Het idee voor 
het oeverzwaluwhotel ontstond in 
2010. Toen werd de bouw van een 
bedrijfspand op Gouwe Park tijdelijk 
stilgelegd, wegens broedende oever
zwaluwen. Om vertragingen in het 
vervolg van het bouwproces te voor
komen werd een tijdelijke zandwand 
aangelegd. Zo ontstond het idee om 
een oeverzwaluwhotel te bouwen. Dit 
soort voorzieningen zijn broodnodig, 
want in Nederland zijn veel hoge, 
steile oevers  en dus natuurlijke 
broedplekken voor oeverzwaluwen  
verdwenen.”

Brits voorbeeld
Hoewel op diverse plaatsen in Neder
land kunstmatige broedgelegen
heden voor oeverzwaluwen staan,  
is het hotel gebouwd naar Brits  
voorbeeld. Driehuijs legt uit: “In 

Nederland wordt doorgaans gewerkt 
met relatief zware betonconstructies. 
Op de veengronden van het Groene 
Hart moet je zo’n constructie echter 
stevig onderheien om verzakking te 
voorkomen. Dat zou een duur project 
worden. Daarom hebben we gekozen 
voor een lichtere houten constructie, 
waarmee in GrootBrittannië goede 
ervaringen zijn opgedaan.” Uitein
delijk is een hotel gerealiseerd dat 
bestaat uit 5 kasten op palen, met elk 
30 broedbuizen. Driehuijs legt uit: 
“Achterin de broedbuizen leggen de 
oeverzwaluwen hun eieren. Na 12 tot 
16 dagen komen de eitjes uit. Naar
mate de jongen ouder worden, krui
pen ze naar het begin van de buis om 
door beide ouders gevoed te worden. 
Na 20 dagen verlaten de vogels het 
hotel.” 

Bijzondere samenwerking
Het hotel kwam tot stand via een 

bijzondere samenwerking tussen 
gemeenten, bedrijven en vrijwilli
gers. Driehuijs: “Toen ik het idee voor 
het hotel lanceerde in het natuur
overleg Gouda, was iedereen direct 
enthousiast. Al snel ontstond een 
projectgroep met vertegenwoordi
gers van gemeente Gouda, Cyclus en 
vrijwilligers van Goudse natuur en 
milieuverenigingen. Bijzonder detail: 
het hotel is volledig gefinancierd met 
sponsorgeld. Naast hoofdsponsor 
Cyclus leverden ook de gemeente 
Gouda, de gemeente Zuidplas en 
diverse bedrijven op Gouwe Park 
een bijdrage. Al met al kijk ik heel 
positief terug op de constructieve 
samenwerking tussen al die verschil
lende partijen. Het was een bijzon
dere ervaring om op deze manier een 
project te realiseren. Nu maar hopen 
dat de oeverzwaluwen het hotel snel 
weten te vinden.” <<

<< Bijzonder sponsorproject

Hotel op bedrijventerrein Gouwe Park officieel geopend

Over de oeverzwaluw

André van Kleinwee van Cyclus was als stedelijk ecoloog nauw betrokken bij 
de realisatie van het hotel. Hij typeert de oeverzwaluw als een opportunistisch 
beestje: “Deze zwaluwsoort overwintert in Afrika en komt eind april in groepen 
van 10 tot wel 150 vogels naar Noordwest Europa om te broeden. Van nature 
doet hij dat in steile zandhellingen langs rivieren, die steeds schaarser worden. 
Voor de zwaluw is een zandhoop op een bouwterrein echter een prima alterna
tief. Daar zie je ze tegenwoordig dan ook steeds vaker terug, met als gevolg dat 
menig bouwproject vertraging oploopt. Het oeverzwaluwhotel biedt in dat ver
band uitkomst. En het mooie is, oeverzwaluwen zijn honkvaste vogels: als ze 
het hotel eenmaal hebben gevonden, komen ze de jaren daarna terug.” 

Op 28 april openden wethouder Hilde Niezen van de 
gemeente Gouda en algemeen directeur Leendert van 

Bloois van Cyclus het oeverzwaluwhotel. 

Op dinsdag 28 april openden 
wethouder Hilde Niezen van de 
gemeente Gouda en algemeen 
directeur Leendert van Bloois 
van Cyclus een bijzonder hotel 
op bedrijventerrein Gouwe Park. 
Bijzonder, want de nieuwe accom
modatie is niet bedoeld voor toe
risten of zakenlieden, maar voor 
oeverzwaluwen. Deze kunstmatige 
nestgelegenheid is gerealiseerd om 
de oeverzwaluwpopulatie een posi
tieve impuls te geven.
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Neven begint: “Op dit moment 
verschillen de inzamelsyste
men in de voormalige gemeen

ten aanzienlijk. Bergambacht werkt 
al sinds 2013 met gedifferentieerde 
tarieven (diftar), Schoonhoven is daar 
dit jaar mee gestart en in Nederlek, 
Ouderkerk en Vlist hanteren we vaste 
tarieven. De komende twee jaar staan 
we voor de uitdaging het afvalbe
leid te harmoniseren. Daarbij stel ik 
mezelf twee doelen: het realiseren 

van een eenduidig, slim en service
gericht afvalbeleid voor de hele 
gemeente én het verbeteren van de 
afvalscheidingsresultaten. Het richt
punt daarbij is de landelijke doelstel
ling van 75% afvalscheiding in 2020.”

Diftar
Als het gaat om scheidingsresul
taten is de voormalige gemeente 
Bergambacht volgens Neven een 
goed voorbeeld. “Daar heeft diftar 
zichzelf bewezen: het scheidings
percentage was in 2014 maar liefst 
69%. Dat is zo’n 10 tot 12% meer 
dan in de overige kernen. Ik ben er 
daarom van overtuigd dat we met de 
gemeentebrede introductie van diftar 
een belangrijke stap kunnen zetten. 
Momenteel werken we daarvoor een 
concreet plan uit.” Naast de inzame
ling van huishoudelijk afval, neemt 
Neven daarbij ook de afvalbrengstati
ons mee. “In de huidige situatie kun
nen bewoners afhankelijk van hun 
woonplaats terecht op een afval
brengstation in Bergambacht, Gouda, 
Krimpen aan den IJssel of Lopik. Met 
elk hun eigen openingstijden, aan
biedregels en tarieven. Ook daar is 
een harmonisatieslag nodig.” 

Blipverts
Goede service voor de burger is 
volgens Neven een belangrijk uit
gangspunt in het nieuwe afvalbeleid. 
“Als je diftar introduceert, moet 
je inwoners goede mogelijkheden 
bieden hun afval te scheiden. Dan 
heb ik het niet alleen over de grote 
afvalstromen, zoals restafval, gft, 
plastic en papier. Ook de kleinere 
stromen verdienen aandacht. Daarom 
plaatsen we in de hele gemeente 

de zogenaamde ‘blipverts’. Dat zijn 
openbare inzamelstations in de vorm 
van een abri op centrale locaties in 
de kernen. Bewoners kunnen daar 
diverse kleine afvalstromen inleve
ren, zoals batterijen, cartridges, lam
pen, mobiele telefoons, brillen, cd’s 

en dvd’s, adapters en kleine elektri
sche apparaten. Daarmee wordt het 
gescheiden inzamelen van dit afval 
een stuk eenvoudiger, bewoners hoe
ven er immers niet meer voor naar 
het afvalbrengstation.”

Zwerfafval
Naast huishoudelijk afval heeft ook 
zwerfafval de aandacht van Neven. 
“Een schone en opgeruimde leefom
geving is de gezamenlijke verant
woordelijkheid van de gemeente én 
alle inwoners. In dat kader doet de 
stichting Schoonhoven Schoon heel 
belangrijk werk. Samen met vrijwil
ligers van zorgboerderij Talento en 
zorginstelling Gemiva SVGgroep 
houdt deze stichting iedere week 
een uitgebreide opruimronde in de 
openbare ruimte. Daarbij wordt al het 
zwerfafval gescheiden ingezameld. 
Tijdens ‘KrimpenerwaardDOET!’ op 
19 maart jongstleden hebben we met 

het hele college een ochtend meege
holpen. Het was heel inspirerend om 
eens te ervaren welk belangrijk werk 
deze groep vrijwilligers wekelijks ver
richt. Ik ben dan ook blij dat het initi
atief inmiddels wordt uitgebreid naar 
de hele Krimpenerwaard.”  <<

Krimpenerwaard harmoniseert

Naar eenduidig, slim en servicegericht afvalbeleid

Het college van de gemeente Krimpenerwaard, 
met als derde van links Pieter Neven, in actie 
tijdens KrimpenerwaardDOET!  

Op 1 januari 2015 fuseerden de voormalige gemeenten Bergambacht, 
Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tot de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard. Daarmee ontstond één gemeente met vijf verschil
lende afvalinzamelsystemen. Aan de gemeente de uitdaging het 
afvalbeleid de komende jaren te harmoniseren. Wethouder Pieter 
Neven legt uit wat daarbij komt kijken. 

“In Bergambacht heeft diftar zichzelf bewezen:  
het scheidingspercentage was in 2014 maar liefst 69%”
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Raadsbezoek diftar

Schoolvoorbeeld van 
regionale kennisuitwisseling

Nieuwkoop staat op het punt een nieuw afvalbeleidsplan op te stellen. Ter 
oriëntatie brachten gemeenteraadsleden, de burgemeester, de wethouder 
en de beleidsmedewerker op 5 juni een bezoek aan de gemeente Zuidplas. 
Deze gemeente deelde graag haar ervaringen met diftar. Ook Cyclus was 
van de partij om kennis en informatie uit te wisselen.

De presentaties van wethouder André 
Muller en beleidsmedewerker Ferry 
Warnaar van de gemeente Zuidplas 

en accountmanager George van der Hansz 
van Cyclus kenden één grote gemene 
deler: met gedifferentieerde tarieven 
maak je een reuzenstap richting de lande
lijke doelstelling van maximaal 100 kilo 
restafval per inwoner per jaar en minimaal 
75% hergebruik van grondstoffen. Tijdens 
de interactieve middag passeerde een 
groot aantal handige tips de revue. Een 
overzicht in vogelvlucht.

1  Kies voor interactieve beleidsvorming 
met inwoners. Daarmee creëer je 
draagvlak en leg je de basis voor effec
tieve maatwerkoplossingen.

2  Gebruik de afvaldriehoek als houvast 
bij de beleidsvorming en stel doelen 
voor de pijlers milieu, kosten en ser
vice. 

3  Geef inwoners anderhalf jaar de tijd 
om te wennen aan diftar. Laat je 
niet ontmoedigen door weerstand. 
Veranderingen zijn spannend, maar 
inwoners wennen er doorgaans snel 
aan.  

4  Houd de tariefstructuur (vaste/varia
bele kosten) eenvoudig.

5  Stel beleid op voor inwoners met een 
medische indicatie voor het gebruik 
van incontinentiemateriaal.

6  Houd er rekening mee dat openbare 
brenglocaties voor bijvoorbeeld GFT
afval en plastic afval in combinatie met 
diftar afvaltoerisme in de hand kunnen 
werken.  

7  Doe een stap extra als het gaat om 
service. Maak ondergrondse containers 
bijvoorbeeld regelmatig schoon om 
stankoverlast te voorkomen.

8  Zorg in het begin voor extra inzet op 
handhaving in verband met afvaltoe
risme. De ervaring leert dat inwoners 
elkaar daar na een tijd onderling op 
gaan aanspreken. 

9  Stuur inwoners halverwege het eer
ste jaar een voorlopige aanslag of op 
andere wijze informatie over hun aan
biedgedrag. Zo komt de eindafrekening 
niet als een verrassing.  

10 Zet bewonercommunicatie hoog op 
de agenda. Massamediale communi
catie kan en moet, maar persoonlijke 
gesprekken (telefonisch, per email of 
facetoface) maken de aanpak aan
zienlijk effectiever.

 
Tijdens de kennissessie in Zuidplas is in 
slechts twee uur tijd enorm veel kennis 
en informatie gedeeld. De bijeenkomst is 
daarmee een prachtig voorbeeld van de 
meerwaarde van regionale samenwerking. 
Cyclus staat dan ook in de startblokken 
voor een volgende kennissessie! <<

De gemeenten Alphen aan den Rijn, 
BodegravenReeuwijk, Gouda, 

Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, 
Nieuwkoop en Waddinxveen nemen 
evenals zo’n 185 andere Nederlandse 
gemeenten deel aan de actie ‘Vergroot 
de hoop, verklein de kanker’. Doel is 
zo veel mogelijk snoeisel van de taxus
haag  in te zamelen. Jonge twijgen 

van deze haag bevatten 
namelijk baccatine, een 
belangrijke grondstof voor 
chemotherapie. Eén kubieke 
meter taxussnoeisel is goed voor 
één chemotherapiebehandeling. Van 
half juni tot eind augustus is de con
centratie baccatine het hoogst. Daarom 
kunnen inwoners van de deelnemende 

gemeenten hun taxussnoeisel 
in deze periode inleveren op 

het afvalbrengstation. Voor elke 
kuub ingezameld snoeisel krijgt 

de betreffende gemeente vijftig euro. 
Dat geld gaat naar KWF kankerbestrij
ding. Kijk voor meer informatie over de 
actie op www.vergrootdehoop.nl of op 
www.facebook.com/vergrootdehoop. <<

Snoeiafval scheiden tegen kanker
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de hoop, verklein de kanker’. Doel is 
zo veel mogelijk snoeisel van de taxus
haag  in te zamelen. Jonge twijgen 

van deze haag bevatten 
namelijk baccatine, een 
belangrijke grondstof voor 
chemotherapie. Eén kubieke 
meter taxussnoeisel is goed voor 
één chemotherapiebehandeling. Van 
half juni tot eind augustus is de con
centratie baccatine het hoogst. Daarom 
kunnen inwoners van de deelnemende 

gemeenten hun taxussnoeisel 
in deze periode inleveren op 

het afvalbrengstation. Voor elke 
kuub ingezameld snoeisel krijgt 

de betreffende gemeente vijftig euro. 
Dat geld gaat naar KWF kankerbestrij
ding. Kijk voor meer informatie over de 
actie op www.vergrootdehoop.nl of op 
www.facebook.com/vergrootdehoop. <<

Snoeiafval scheiden tegen kanker

Factsheet biedt inzicht in inzamelresultaten
Onlangs ontvingen alle gemeenten waarvoor Cyclus de afvalinza
meling verzorgt de inmiddels bekende fact sheet met de gemeente
specifieke inzamelresultaten over 2014. Dit instrument geeft op over
zichtelijke wijze inzicht in de feiten en cijfers van de inzameling én 
spiegelt deze aan regionale en landelijke doelstellingen. 

De factsheets bieden gemeenten 
belangrijke sturingsinformatie 

als het gaat om beleidskeuzen ten 
aanzien van de afvalinzameling en 
verwerking. De belangrijkste inza

melcijfers van 2013 en 2014 staan 
overzichtelijk op een rijtje en worden 
afgezet tegen de landelijke afvaldoel
stellingen. Daarnaast geeft de fact
sheet inzicht in bezoekersaantallen 

van het afvalbrengstation, het aantal 
meldingen en de hoogte van de afval
stoffenheffing in relatie tot andere 
gemeenten. Cyclus maakt momenteel 
een ronde langs alle gemeenten om 
de gegevens in de factsheet toe te 
lichten. Deze gesprekken hebben een 
informatief karakter en worden zowel 
op ambtelijk als bestuurlijk niveau 
gevoerd. << 

Het jaarverslag 2014 van 
Cyclus is uit. Net als voor
gaande jaren laten we 
daarin met feiten en cijfers 
zien hoe we samen met 
onze opdrachtgevers invul
ling hebben gegeven aan 
het afvalbeheer en beheer 
van de openbare ruimte. 

In 2014 was de overgang 
naar een circulaire eco
nomie, ofwel de stap van 
afval naar grondstof, een 
terugkerend thema in onze 
aanpak. Door regionaal 
de handen ineen te slaan 
en onze krachten slim te 
bundelen, zijn in dat ver

band mooie stappen gezet. 
Bent u benieuwd welke? 
Lees dan het jaarbericht 
2014, dat tegelijk met het 
jaarverslag verscheen. 
Daarin hebben we belang
rijke ontwikkelingen in het 
afvalbeheer én de in 2014 
behaalde resultaten kort 
en krachtig voor u op een 
rijtje gezet. 

U kunt het Jaarverslag en 
Jaarbericht online lezen 
en downloaden via www.
cyclusnv.nl/publicaties << 

Al geruime tijd is Cyclus in gesprek 
met haar aandeelhoudende 

gemeenten over de wijze van samen
werken. In de vorige editie van 
Vakblad meldden we dat de besluit
vorming hierover was uitgesteld. In 
de periode daarna is het business
model in vijf deelprojecten nader uit
gewerkt. Tijdens de AVA van 18 juni 
jongstleden werd de status van deze 
deelprojecten gepresenteerd. 

Eén van de deelprojecten heeft 
betrekking op de organisatiestruc

tuur en is van grote invloed op de 
uitwerking van de andere vier pro
jecten. In dit verband bleek tijdens 
de AVA dat er een breed draagvlak 
bestaat voor een holdingstructuur. 
Binnen deze structuur is sprake van 
verschillende werkmaatschappijen 
en worden verantwoordelijkheden en 
risico’s gescheiden. 

Voor de AVA van 24 september werkt 
Cyclus de holdingstructuur én de 
andere vier deelprojecten verder uit. 
Concreet gaat het daarbij om de dia

loog met de gemeente Gouda over  
de afbouw van BOR, kostenverlaging 
en marktconformiteit, de contract
vorm met de opdrachtgevers en een 
statutenwijziging. De aandeelhou
ders hebben aangegeven in de AVA 
van september een definitief besluit 
te willen nemen, mits wordt voldaan 
aan een aantal voorwaarden. Over 
deze voorwaarden hebben zij tijdens 
de vergadering duidelijkheid ver
schaft, zodat Cyclus op basis daar van 
het businessmodel verder kan uitwer
ken. << 

Update strategie en governance

Nieuw: Jaarverslag en Jaarbericht 2014

In het jaarbericht vindt u onder 
meer het percentage afvalschei-
ding per gemeente. De figuur 
links laat zien dat ‘diftargemeen-
ten’ Bergambacht en Zuidplas 
aanzienlijk meer afval scheiden 
dan de overige gemeenten. 
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Dit jaar is de landelijke doelstelling het ver
trekpunt van de campagne en steken we 
vooral in op éénopééngesprekken met 

inwoners. Zo kunnen we met de betrokkenen de 
diepte ingaan over afvalpreventie en scheiding. 
Bovendien verwachten we dat deze persoonlijke 
communicatie een sneeuwbaleffect oplevert, 
omdat de inwoners over het afvalgesprek napra
ten met hun omgeving.

1001 ideeën
De afgelopen periode ging afvalspecialist Frans 
van der Have van Cyclus bij zeven enthousiaste 
afvalscheiders uit de regio op bezoek. Aan de 
hand van de gemeentelijke afvalscores ging hij 
in gesprek over afvalscheiding en preventie 
aan huis. Van der Have beantwoordde daarnaast 
alle vragen van bewoners. Zo blijkt dat vaak niet 
duidelijk is dat melkpakken bij het restafval 
horen. Ook vroeg een aantal mensen zich af 
vanaf wanneer ze blik en sappakken bij het 
plastic mogen doen. De inwoners droegen 
daarnaast 1001 ideeën aan om afvalscheiding en 
preventie thuis naar een hoger plan te tillen.  
Zie het kader op deze pagina.

GFTkeukenbakje
Die ideeën staan centraal in de artikelen die 
deze zomer te lezen zijn op de speciale campag
nepagina’s in de lokale huisaanhuis bladen. 
Een veelgehoorde scheidingstip was het gebruik 
van een GFTbakje op het aanrecht in de keuken. 
Daarom worden inwoners via de campagne
pagina opgeroepen gratis zo’n keukenbakje 
op te halen. Dat kan tijdens het bezoek dat het 
Iloveafvalscheidenpromotieteam binnenkort 
aan elke gemeente brengt. <<

De gemiddelde inwoner van de Cyclusregio 
leverde in 2014 213 kilo restafval in. 
Gezamenlijk staan we voor de uitdaging die 
hoeveelheid de komende jaren te verminde
ren tot maximaal 100 kilo. Hoe gaan we dat 
realiseren? Met die openingsvraag gingen we 
het gesprek aan met inwoners uit de regio.

Gehoord tijdens de gesprekken

Marieke Hoogendoorn uit 
Gouda: “Sinds 2012 is okto-
ber de ‘Buy nothing new-
maand’. Dat vind ik een leuk 
initiatief. En ik doe daar aan 
mee. Niet in oktober, maar 
sinds januari van dit jaar 
en ik wil het een jaar lang 
volhouden. Hoe minder je 
namelijk aanschaft, hoe min-
der afval je produceert.”

Doortje uit Schoonhoven:  
“Eten weggooien doe ik niet. Veel 
recepten zijn voor vier personen. 

Dat is voor ons teveel, maar ik 
maak het toch klaar. De portie die 

ik overhoud, breng ik naar een 
alleenstaande buurvrouw. Het eten 

gaat op, ik heb mijn loopje en de 
buurbrouw heeft haar maaltje. Wat 

wil je nog meer?”

Wilma Heemsbergen 
uit Zevenhuizen: “Elke 
zak die ik in de onder-
grondse container gooi, 
kost mij een euro. Op 
zich vind ik dat een goed 
principe. Het stimuleert 
om je afval nog verder te 
scheiden. Ik heb hier in 
de keuken een pedaal-
emmer staan. Als het 
zakje vol is, stop ik dat 
in de vuilniszak beneden 
in de berging. Eén keer 

per week gooi ik die in de container voor het appartementencomplex. 
Batterijen lever ik per tien in bij de winkel. Zo maak ik kans op een prijs. Ik 
heb nog nooit wat gewonnen, maar je weet maar nooit.”

Marie Monique van der 
Salm uit Nieuwveen: “Vraag 
me niet naar de praktische 
haalbaarheid, maar het 
zou geweldig zijn als er op 
verschillende plekken in de 
gemeente composthopen 
worden gecreëerd, waar 
inwoners hun afval naartoe 
kunnen brengen en waar 
je ook compost kan mee-
nemen. Dan maak je het 
nut van afval scheiden 
voor iedereen zicht-
baar.”

I love afval scheiden

In gesprek 
met inwoners
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In gesprek 
met inwoners

Elke maandag, dinsdag en donderdag 
ruimt stichting Schoonhoven Schoon 
zwerfafval op met vrijwilligers van 

Talento en Gemiva. Het zwerfafval wordt 
in speciaal hiervoor ontwikkelde karren 
direct gescheiden in plastic, blik, glas 
en restafval. Met deze aanpak slaat de 
stichting meerdere vliegen in één klap. 
Voorzitter Jan Heijkoop: “Per opruim
ronde, die twee uur duurt, verwijderen 
we met elkaar zo’n dertig kilo afval uit 
de openbare ruimte. Door het afval te 
scheiden, kan het hergebruikt worden 
als grondstof voor nieuwe producten. 
Bovendien hebben de vrijwilligers van de 
zorginstellingen een zinvolle, gezonde en 
leuke dagbesteding.”

Uitbreiding Krimpenerwaard
De stichting wil haar werkgebied graag 
uitbreiden naar de hele Krimpenerwaard. 

Inmiddels zijn de vrijwilligers al aan de 
slag in Stolwijk en Lekkerkerk. Voor ver
dere uitbreiding was de logistiek echter 
een beperkende factor. Heijkoop: “Voor 
het vervoeren van de karren naar de 
verschillende locaties, waren we op zoek 
naar een geschikt voertuig. We vroegen 
Cyclus om een financiële bijdrage. De 
afvalspecialist verraste ons met een 
heuse zwerfafvalwagen.”

Samen afval scheiden
Algemeen directeur Leendert van Bloois 
van Cyclus overhandigde de zwerfafval
wagen op 17 juni in het bijzijn van een 
groot aantal vrijwilligers aan de stich

ting. Hij legt uit: “Cyclus ondersteunt dit 
initiatief van harte, omdat de aanpak van 
stichting Schoonhoven Schoon volledig 
past bij die van Cyclus. Het gescheiden 
inzamelen van afval is onze core busi
ness. Dat doen wij op maatschappelijk 
verantwoorde wijze. Daarbij hebben wij 
burgerparticipatie hoog in het vaandel 
staan. Wij hopen dat de stichting met de 
zwerfafvalwagen haar werkgebied kan 
vergroten én dat het bewustzijn over het 
belang van afval scheiden en de zwerfaf
valproblematiek toeneemt.” <<

Zwerfafvalaanpak

Schoonhoven wordt schoonste stad van Nederland

Schoonhoven Schoon wil van 
Schoonhoven de schoonste stad van 
Nederland maken. Samen met vrijwil
ligers van zorgboerderij Talento en 
zorginstelling Gemiva ruimt de stich
ting wekelijks zwerfafval op in de stad.  
Een mooi initiatief, dat een steuntje in 
de rug verdient. Daarom overhandigde 
Cyclus op 17 juni een zwerfafvalwagen 
aan Schoonhoven Schoon.

Tour koerst door MiddenHolland

Op zondag 5 juli jongstleden had Gouda 
wederom een publieksevenement van for

maat binnen haar gemeentegrenzen. De twee
de etappe van de Tour de France deed de stad 
namelijk aan. Het 22 teams tellende peloton 
koerste via de singels richting Waddinxveen, 
om uiteindelijk na 166 kilometer te finishen 
op Neeltje Jans in Zeeland. Voor een sportief 
evenement van dit kaliber moet de openbare 
ruimte er uiteraard  piekfijn uitzien. Cyclus 
anticipeerde daarop door de planning van de 
reguliere werkzaamheden aan te passen. Zo 

werd onder meer het 
onderhoud aan putdeksels 
op de singels vervroegd uitgevoerd. Daarbij 
werden vijf putdeksels vervangen en opnieuw 
ingegoten in het asfalt, zodat het wegdek er 
optimaal bij lag. Ook de onkruidbestrijdings
ploeg paste haar planning aan en rukte kort 
voor 5 juli uit om het parcours onkruidvrij te 
maken. Al met al is de touretappe een mooi 
voorbeeld van de wijze waarop Cyclus haar 
werk afstemt op belangrijke gebeurtenissen 
in de openbare ruimte. <<

Op 17 juni namen de vrijwilligers van stichting 
Schoonhoven Schoon de zwerfafvalbus in ontvangst.
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Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte

Op de reeds bestaande compos
teringslocatie van Indaver in 
Alphen aan den Rijn staat sinds 

juni 2014 een nieuw type vergister. 
Deze Bio Power Alphen produceert 
groen aardgas uit GFTafval. Daarbij 
komt het GFT eerst in één van de twee 
speciale vergistingstanks terecht. De 
temperatuur in de tanks is 55°C en er 
is geen zuurstof aanwezig. Onder deze 
omstandigheden breken miljoenen 
bacteriën het materiaal grotendeels 
af. Bij dit afbraakproces komt biogas 
vrij. Het biogas wordt opgewerkt tot 
groen gas, dat rechtstreeks het gewone 
aardgasnet in gaat. Op deze manier 
voorziet de Bio Power Alphen jaarlijks 
3.400 Alphense gezinnen van gas. 

Droogijs
Bij het opwerken van biogas tot groen 
gas komt koolstofdioxide (CO2) vrij. Dit 
komt niet als afvalstof in de atmosfeer 
terecht, maar wordt sterk gecompri
meerd. Zo ontstaat vloeibare CO2 , 
dat in tuinbouw gebruikt wordt om de 
plantengroei te stimuleren. Daarnaast 
kan CO2 ook opgewerkt worden tot 
koolzuursneeuw, ofwel droogijs, dat 
onder meer geschikt is om levens
middelen gekoeld te vervoeren. 

Compost 
Wat er na het vergistingsproces in de 
tanks overblijft, heet digestaat. Dit 
gaat voor een deel terug de vergis
ter in om de gasproductie op gang te 
houden. Het restant wordt samen met 
vers GFTafval omgezet in compost. 
Houtachtige stukken die na het com
posteren overblijven, worden gebruikt 
als biomassa. In energiecentrales kan 
hiermee energie worden opgewekt. Op 
deze manier zet de Bio Power installa
tie het GFTafval volledig om in nuttige 
stoffen. Een sterk staaltje recycling!

Meer weten over het vergistings
proces? Bekijk de infographic 
op http://bit.ly/1H8DGwx <<

Nieuwe overeenkomst verwerking GFTafval
Eind 2015 loopt het contract voor de verwerking van het ingezamelde 
GFTafval uit de Cyclusregio af. Recent sloot Cyclus daarom, in nauw 
overleg met haar opdrachtgevers, een nieuwe overeenkomst met ver
werker Indaver. Dit bedrijf blijft ook na 2015 het ingezamelde GFTafval 
verwerken, echter tegen een aanzienlijk gunstiger tarief. Dat gebeurt 
100% duurzaam: de hypermoderne Bio Power installatie in Alphen aan 
den Rijn zet het GFT volledig om in biogas, compost en vloeibare CO2. 

De vergistingstanks van de Bio Power installatie. 
De blauwe onderdelen zijn de roerwerken die het 
materiaal in de tanks voortdurend in beweging 
houden. (Foto: Indaver)

De Bio Power installatie van 
Indaver in Alphen aan den Rijn. 
(Foto: Indaver)
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