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ArA-excursie

de praktijk in bij SItA

Oranje is de hoofdkleur van de 
splinternieuwe sorteerinstallatie 
van kunststof verpakkingsafval 

én van SITA. Dat was dus even slikken 
bij de ontvangst, een dag na de voet
balwedstrijd NederlandDuitsland die 
tijdens de gezamenlijk busreis naar het 
Rotterdamse havengebied al uitvoerig 
was nabesproken. De gastheren van 
SITA ‘verontschuldigden’ zich hiervoor 
en maakten het meer dan goed met een 
interessant programma.

Grofvuilverwerking
De installatie voor grof huishoudelijk 
afval verwerkt jaarlijks 400.000 ton 
afval. Dit afval wordt met een kraan op 
de lopende band opgevoerd. In de instal
latie wordt het afval met verschillende 
technieken, zoals lucht, zeef, gewicht 
en magneettechnieken, gesorteerd 
op herbruikbare materialen. Deze 
materialen  waaronder verschillende 
houtsoorten, kunststof, metalen, puin en 
zand  worden per schip afgevoerd naar 
de verschillende verwerkers.

Plastic afval sorteren 
De installatie voor plastic afval is de 
enige in Nederland en sorteert sinds  
de start in april 2011 600 ton kunst
stof verpakkingsafval per week.  

Ook hier worden verschillende technieken 
gebruikt om het plastic te scheiden in 
PET, PP, PE, folies, gemixte kunststoffen 
en restmateriaal. De meest opzienbaren
de techniek is de infraroodscheider: een 
sensor ‘leest’ om welke soort plastic het 
gaat en ‘blaast’ de verschillende soorten 
plastic met perslucht naar de juiste ver
werkingsroute van de installatie. 

Dat zo’n rondleiding inspireert en voer 
is voor discussie is een bekend gegeven 
waar Cyclus rekening mee houdt. Na 
afloop van de rondleiding ging het  
gezelschap daarom aan boord van de  
SS Rotterdam om tijdens het diner verder 
te praten en om te proosten op een  
leerzame dag. <<

Het plastic en het grof huishoude
lijk afval uit de Cyclusregio worden 
gesorteerd bij SITA in Rotterdam. 
Cyclus had deze locatie geselec
teerd voor de jaarlijkse excursie voor 
opdrachtgevers op 14 juni. Zij zagen 
dat het bij deze installaties gaat om 
heel veel tonnen afval en slimme, 
geavanceerde sorteertechnieken.
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Dertien gemeenten deden 
mee aan de compost
actie. Cyclus coördineerde 

deze regionale actie en tekende 
voor de inkoop en verspreiding 
van de compost en de bijbeho
rende voorlichtingsfolders. Twee 
gemeenten hadden voorlichter 
‘Maarten Milieu’ van Cyclus inge
huurd voor de uitdeelactie, de 
andere gemeenten deden dit zelf. 
Er is 150 ton losse compost uitge
deeld en nog eens 19.725 zakken 
met elk 25 liter compost. 

Van plastic naar GFt?
“Er is meer aandacht nodig voor 
het apart houden van GFTafval”, 
stelt afvalspecialist Frans van 
der Have, die de compostactie 
vanuit Cyclus coördineerde. “Bij 
de start van de GFTinzameling 
in 1989 bestond 20 procent 
van het restafval nog uit GFT. 

Inmiddels gaat het om maar liefst 
40 procent. Dat is zorgelijk en dat 
vraagt om een extra impuls. Ik 
denk aan een regionale voorlich
tingscampagne over GFTafval. 
De formule van de campagne 
over plastic afval, die eind dit 
jaar stopt, is succesvol. Laten we 
gezamenlijk doorpakken met GFT! 
Wie is vóór?” <<

Deze kernboodschap stond centraal tijdens de compostactie, die 
de laatste twee weken van maart plaatsvond in de Cyclusregio. 
De actie in een notendop: gemeenten zijn blij dat hun inwoners 
het groente, fruit en tuinafval apart houden. Ze bedanken de 
inwoners met een toepasselijk cadeau: compost. De gemeenten 
vragen met deze actie aandacht voor het belang van afvalschei
ding en laten zien dat GFTafval een waardevol product is. 

Compostactie

Bedankt voor uw 
medewerking!

Op 21 juni jl. heeft de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders (AVA) van Cyclus 
kennisgenomen van het jaarverslag. Ook 
heeft de vergadering de jaarrekening 
vastgesteld. In het jaarverslag passeren 

belangrijke ontwikkelingen de revue, 
zoals de focus op efficiency in de markt, 
de productverbeteringen die Cyclus 
doorvoerde, de organisatieveranderingen 
die in 2011 zijn doorgevoerd om de kwaliteit 
van de dienstverlening te verbeteren en 
de klanttevredenheid te vergroten en het 
verkooptraject van Cyclus Elmina Plastic 
Recycling Ltd.. De jaarcijfers laten een winst 
over het boekjaar 2011 zien van € 1.034.000. 
Dat is een stijging ten opzichte van 
voor gaand jaar met 21%. Besloten is over het 
boekjaar 2011 een dividend uit te keren aan 
de aandeelhoudende gemeenten van € 0,81 
per aandeel. <<

Actiedagen op  
afvalbrengstations
Om te zorgen dat onverkochte apparaten 
na de vrijmarkt op Koninginnedag niet in 
de vuilnisbak belandden, heeft Wecycle 
samen met 247 gemeenten in het land een 
actie opgetuigd. Met behulp van volop 
mediaaandacht werden mensen opgeroepen 
hun elektrische apparaten na de vrijmarkt 
in te leveren op het afvalbrengstation. 
Ook onze regio nam deel aan de actie. De 
deelnemende gemeenten brachten de actie 
via hun mediakanalen onder de aandacht. 
De beheerders van de afvalbrengstations 
in de Cyclusregio deelden in de week na 
Koninginnedag 4500 kanskaarten voor 
een hotelovernachting, 900 jekko’s en 900 
vliegers uit aan bezoekers die elektrische 
apparaten inleverden. Twee bezoekers 
uit Waddinxveen en Reeuwijk vielen in de 
prijzen: zij wonnen een hotelovernachting. <<

digitaal jaarverslag 2011
Het jaarverslag 2011 van Cyclus is uit. 
Dit jaar wordt het jaarverslag niet meer 
in een grote oplage gedrukt en naar alle 
relaties gestuurd. Cyclus heeft gekozen 
voor een digitale versie: dat is wel zo effi
ciënt en duurzaam. Geïnteresseerd in het 
jaarverslag? Surf naar www.cyclusnv.nl/
jaarverslagen.
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Manager Personeel & Organisatie 
Hanneke de Bruijn legt uit: 
“Vakmanschap op het gebied van 

afvalbeheer en beheer van de openbare 
ruimte vormt de kern van ons bedrijfspro
ces. In een markt waarin ontwikkelingen 
elkaar snel opvolgen, staan we 
als bedrijf voor de opgave dat 
vakmanschap continu up to 
date te houden. Dat doen 
we met de Cyclus Academie, 
het platform voor leren en 
ontwikkelen dat onze mede
werkers een breed palet aan oplei
dingen, cursussen en trainingen biedt.”

Vakmanschapsmatrix
“Met de Cyclus Academie houden we 
onze kennis en vaardigheden op een 
structurele en proactieve manier op 
niveau. Dat begint met een vakman
schapsmatrix per functie, waarin op 
functieniveau de vereiste competenties, 

diploma’s en kennis staan vermeld. 
Deze matrix vormt de leidraad voor 
de Persoonlijke Evaluatie Cyclus, 
waarmee functioneren en ontwikkeling 
van medewerkers structureel worden 
geëvalueerd. Daarbij worden afspraken 
over opleiding en ontwikkeling formeel 

vastgelegd. Parallel daaraan stellen we 
de vakmanschapsmatrices voortdurend 
bij naar aanleiding van actuele ontwik
kelingen in de branche. Zo zorgen we 

er voor dat de competenties van onze 
medewerkers permanent in de pas lopen 
met de eisen die de opdrachtgever stelt.”

Luba Award
Sinds enkele jaren werkt Cyclus voor 
de inhuur van chauffeurs en beladers 
samen met Luba Uitzendbureau, 
dat Cyclus onlangs de Luba Award 
toekende. De Bruijn: “De prijs laat in 
de praktijk zien dat Cyclus aan de weg 
timmert als het gaat om opleiding en 

begeleiding van personeel. Bij ons krijgen 
alle extern ingehuurde medewerkers een 
uitgebreid inwerktraject én een eigen 
mentorchauffeur. Waar nodig biedt Cyclus 
hen tevens aanvullende scholing of 
opleidingen. Denk aan het VCAdiploma, 
maar ook aan diverse vakopleidingen en 
chauffeursdiploma’s. Wanneer iemand 
aan alle kwalificaties voldoet, wordt 
bezien of een dienstverband bij Cyclus 
mogelijk is.” 

Werken aan werk
Het doeltreffende opleidingsbeleid maakt 
Cyclus tot een aantrekkelijke werkgever 
voor haar personeel én voor mensen met 
een achterstand op de arbeidsmarkt. De 
Bruijn: “Voor onze medewerkers is het 
begeleidingstraject dat wij hen bieden 
van groot belang. Ze krijgen de kans 
door te groeien in een verantwoordelijke 
baan, waar ze trots op kunnen zijn. Ook 
medewerkers die uiteindelijk niet bij 
Cyclus in dienst treden, bouwen een cv op 
dat hun positie op de arbeidsmarkt sterk 
verbetert. In dat verband vind ik de Luba 
Award een mooie onderscheiding, die 
laat zien dat Cyclus zich inzet voor social 
return en haar maatschappelijke taak 
serieus neemt.”  <<

Leren en ontwikkelen

Cyclus valt in de prijzen  
met personeelsbeleid

Op 2 april 2012 nam algemeen directeur Leendert van Bloois tijdens een 
feestelijke bijeenkomst de Luba Award in ontvangst. Met deze prijs zet 
Luba Uitzendbureau opdrachtgevers die zich extra inzetten voor bege
leiding van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt, in 
het zonnetje. De prijs is illustratief voor de centrale rol die opleiding en 
begeleiding innemen binnen Cyclus. Aan de basis daarvan staat de ‘Cyclus 
Academie’, een intern platform voor leren en ontwikkelen.



Vakwerk

Sportvelden in topconditie
“Sportvelden worden constant en intensief gebruikt, die 
moeten dus in topconditie zijn.” Aan het woord is Patrick 
Tol, specialist Cultuur Techniek. Hij vertelt samen met 
Carel Rademakers, teamleider Civiele Techniek en Cultuur 
Techniek, hoe Cyclus opdrachtgevers adviseert over en 
ontzorgt bij dagelijks en groot onderhoud aan sportvelden.

Regelmatig onderhoud aan 
sportvelden is van essen
tieel belang. Dat gebeurt 

op twee manieren: dagelijks 
onderhoud zoals bijvoorbeeld 
reinigen en maaien én groot 
onderhoud wat één à twee 
keer per jaar plaatsvindt. Maar 
de basis van een kwalitatief 
goed veld begint bij de aanleg, 
dat zo eens in de vijftien jaar 
gebeurt.

Van veldaanleg
Tol zoomt in op de aanleg: 
“De kwaliteit van sportvelden 
wordt grotendeels bepaald 
door de manier waarop het veld 
onder de grond is aangelegd. 
Zo heeft iedere locatie zijn 
eigen grondslag  veen, klei of 
zand  en dit stelt specifieke 
aanlegeisen. In deze regio zijn 
er veel verschillen. In Alphen 
aan den Rijn is bijvoorbeeld 
veel kleigrond en langs de 
Lek bestaat de ondergrond 
voornamelijk uit veen. Naast 
de grondslag zijn er andere 
specifieke omstandigheden die 
invloed hebben op aanleg en 
onderhoud van sportvelden. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
kunstgrasveld versus een 
natuurveld. Deze variëteiten 
maken mijn advieswerk zo 
interessant.”

tot onderhoud
Rademakers stuurt de vak
mensen van de uitvoering 
aan. “Onze vakmensen voeren 
het dagelijks onderhoud uit 
aan totaal 35 sportvelden 
in vier gemeenten. Dit zijn 
onder andere voetbal, rugby, 
honkbal, softbal en cricket

velden. In mei en juni waren we 
druk met het groot onderhoud 
aan de velden in Bodegraven
Reeuwijk, Gouda en Zuidplas”, 
stelt hij. “Afhankelijk van het 
veld bepalen we de specifieke 
onderhoudswensen en 
het in te zetten materieel. 
Vanzelfsprekend stemmen we 
dit af met de opdrachtgever 
en rapporteren we over ons 
werk. Indien gewenst is inzet 
van hoveniers en serviceme
dewerkers snel geregeld, 
aangezien zij ook werkzaam 
zijn in mijn team. Zo werken 
we snel en integraal aan 
velden met een technisch 
hoge kwaliteit en wordt 
het onderhoudsbudget 
voor sportvelden optimaal 
ingezet.”

tip van tol
Tol sluit af met een 
tip. “Cyclus heeft alle 
vakmensen en middelen 
in huis voor integraal 
beheer van de openbare 
ruimte. Of het nu 
gaat om bijvoorbeeld 
reiniging, bestrating, 
groen en straatmeu
bilair. We kunnen 
dus veldonderhoud 
verzorgen, maar ook 
het onderhoud van 
het totale sportpark. 
Zo zorgen we samen 
met opdrachtgevers 
voor buitensport
accommodaties in 
topconditie waar 
inwoners optimaal en 
met plezier kunnen 
sporten.”  <<

Onder het motto kruisbestuiving assisteren de sport-veldmedewerkers de hoveniers bij omploegwerkzaam-heden voor de aanleg van nieuwe grondstroken.

Verticaal draineren - ook wel verti drainen genoemd - zorgt voor een ideale veldafwatering.

Het team dat de sportvelden onderhoudt, bestaat naast adviseur Patrick Tol en teamleider Carel Rademakers uit drie sportveldmedewerkers René van Beek,  Simon Buitendijk en Stefan Ruissen. 
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Onder de noemer B(l)oeiend Bos
koop pakt de gemeente in 2012 
en 2013 een aantal grote projec

ten op. “De gemeenteraad heeft geld 
beschikbaar gesteld om op verschillende 
fronten in de openbare ruimte te werken 
aan mooi, groen en schoon. Hierdoor zijn 
bewoners trots en blij met hun woon
omgeving, fungeert het openbaar gebied 
als visitekaartje van Boskoop als green
portgemeente en door deze kwaliteits
impuls kunnen we in 2014 compleet en 
vitaal opgaan in de nieuwe gemeente met 
Alphen aan den Rijn en Rijnwoude”,  
stelt Dazler.

Groen
Eén van de projecten betreft het groenon
derhoud. “Daar is de afgelopen jaren veel 
op bezuinigd en dat is helaas zichtbaar. 
Dat pakken we op. Groen is immers de 
trots van het dorp.” Naast een inhaalslag 
maakt de gemeente in het nieuwe groen 
beheerplan onderscheid tussen beeld 
kwaliteit bij doorgaande wegen en 
die op minder zichtbare locaties. Een 
ander sleutelbegrip is participatie. “De 
gemeente heeft zo’n 200 contracten 
met inwoners, die de nette, standaard 
inrichting van het groen van de gemeente 
een extra impuls willen geven en zelf een 
groenstuk aanplanten en onderhouden. 
Met kwekers gieten we dit soort initia
tieven in sponsorcontracten. Wie een 
rondje fietst in Boskoop, ziet direct dat 
deze aanpak schitterend groen oplevert.”

Water
Tijdens die fietsronde zal direct opvallen 
hoe waterrijk Boskoop is. In het waterbe

heerplan zijn maatregelen opgenomen om 
de kwaliteit van het water  een belangrijk 
goed voor de meer dan 700 kwekers in 
het dorp  verder te verbeteren. Ook de 
beschoeiingen worden aangepakt. “Deze 
worden gerepareerd of vernieuwd én er 
komen meer natuurvriendelijke oevers. 
Deze oevers zien er niet alleen mooi uit, 
maar hebben een belangrijke ecologische 
functie.”

Speelplekken
“Een andere belangrijke functie van de 
openbare ruimte is spel, sport en ont
moeting”, zegt Dazler. “Daarom pakken 
we ook de speelplekken aan. Daarbij 
gaat het niet alleen om onder houd. Het 
aanbod moet passen bij de demografi
sche ontwikkelingen, er moet een goede 
verspreiding zijn door de gemeente én 
een gevarieerd aanbod voor de verschil
lende leeftijdsgroepen tussen de nul en 
achttien jaar. Dit betekent voor Boskoop 
concreet dat speelvoorzieningen wegge
haald, aangepast of verplaatst worden. 
En dat er negen nieuwe speel plekken 
bijkomen in de gemeente.”

Afval
We sluiten het gesprek af met afval, 
dat niet goed past in de definitie van 
een mooie, groene en schone openbare 
ruimte. “Bovengrondse containers zijn 
niet meer van deze tijd. Ze gaan dan ook 
weg.” Het gaat om de containers voor 
restafval en GFTafval bij de hoogbouw 
en de papier en glasbakken verspreid 
door de gemeente. Op dit moment 
onderzoekt Cyclus op welke locaties 
ze de ondergrondse containers kan 
plaatsen, want er moet onder andere 
rekening gehouden worden met de slappe 
bodem en de vele kabels in de grond. 
Straks zijn er zo’n 50 ondergrondse 
containers. “De containers zijn nog 
niet voorzien van elektronica, want we 
kunnen er in Boskoop nu simpelweg niet 
nog zo’n groot project bij hebben. Maar 
de containers zijn daar natuurlijk wel 
geschikt voor. Wat ik zo mooi vind aan dit 
project is dat de kwaliteit verbetert zonder 
lastenverzwaring voor de burgers. De L 
in de projectnaam B(l)oeiend Boskoop, 
wordt niet voor niets tussen haakjes 
geschreven.”  <<

Op dit moment voert Cyclus een loca
tieonderzoek uit voor de plaatsing 
van zo’n 50 ondergrondse containers 
in de gemeente Boskoop. We vragen 
wethouder Gert Dazler naar de drijf
veren achter deze stap. “Boskoop 
geeft haar openbare ruimte een 
kwaliteitsimpuls, daarom verdwijnen 
de bovengrondse containers uit het 
straatbeeld.”
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B(l)oeiend Boskoop

“Onze openbare ruimte  
krijgt een kwaliteitsimpuls”



Visies delen
Drie belangrijke pijlers voor Cyclus zijn samenwerking, krachtenbundeling en 
visievorming. Daarom delen we graag onze visie met die van andere kenners 
in de branche. Hoe we dat doen? U ziet hier twee voorbeelden: We nodigden 
specialisten uit de branche uit hun visie met ons te delen in het jaarverslag 
2011 en we klommen in maart zelf op de bühne in het themanummer van 
GRAM over integraal beheer van de openbare ruimte.

6 VAKblad | juni 2012

In het jaarverslag 2011 vertellen vijf 
prominenten uit de branche hun 
verhaal. Zij hebben plaatsgenomen 
in stoelen uit de kringloopwinkel  
want hergebruik is voor Cyclus een 
belangrijk goed  en nemen ons 
mee in thema’s zoals afvalbeheer, 
beheer van de openbare ruimte, 
duurzaamheid en sociaal beleid. 
Een tipje van de sluier:

Peter van Heeswijk, 
algemeen directeur van Dar

Gelezen in het 
jaarverslag 2011

Ad Lansink, bedenker van 
de Ladder van Lansink 

Christof Delatter,  
staf medewerker Milieu 
bij de Vereniging van 

Vlaamse Steden en 
Gemeenten

Herman Snellink, 
directeur Waste 

Flow Management 
van SITA NEWS

Hans Groenhuis, algemeen 
directeur van ROVA

< Peter van Heeswijk: “We gaan toe naar een situatie 
waarin bedrijven verplicht worden een deel van het werk te  

laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeids
markt. Hiervoor is een voortrekkersrol weggelegd voor overheids
bedrijven. Deze hebben namelijk al intensieve overlegstructuren 
en communicatielijnen met gemeenten. De sociale component 

is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. En overheids
bedrijven hebben veel contacten in het bedrijfsleven.” <<

> Ad Lansink: “De Nederlandse overheid mag 
best stelliger zijn in haar regelgeving, ook in 
lastige jaren. Nu zie je teveel dat de economie de 
ecologie in de weg staat. Er is bijvoorbeeld een 
overcapaciteit aan verbranding, aanbieders 
duiken onder de kostprijs en voor we er 
erg in hebben zakken we zonder pardon 
een niveau op de ladder.”

< Christof delatter: “In Vlaanderen zijn gedifferentieerde 
tarieven verplicht. Gemeenten zijn wel vrij in de manier waarop 

ze Diftar invullen. Weerstand bij inwoners? Daar moeten 
bestuurders overheen stappen. Onderzoeken tonen aan dat 
de eventuele weerstand bij de invoering van Diftar na een 
jaar zo goed als verdwenen is. Sterker nog: in Vlaanderen 
vinden inwoners Diftar een recht. Ze willen zelf vat hebben 
op hun afvalkosten en handelen daarnaar.”

   Hans Groenhuis: “Zorgtaken 
van gemeenten worden complexer. 
Ze krijgen er namelijk van bovenaf 
meer taken bij. Daarbij staan de 
financiële middelen zwaar onder 
druk. In de jaren negentig ging de 
heroriëntatie vooral over afval, 
twintig jaar na dato gaat het vooral 
over beheertaken in de openbare 
ruimte. Dat blijkt een zorgtaak die 
goed en misschien zelfs wel beter 
op afstand van de gemeenten 
georganiseerd kan worden.”

> Herman Snellink: “Afval 
inzamelen moet gebeuren met 
scheiding aan de bron. 
Dat is namelijk de meest 
effectieve manier om de 
keten van de circulaire 
economie te sluiten. En dan 
kijk ik naar maatschappelijk 
én financieel rendement. De 
vele transportbewegingen in 
de afvalfase zijn geen issue, 
blijkt ook uit onderzoek. De 
transportkilometers wegen 
op geen enkele manier op 
tegen het rendement van de 
sorteer en verwerkingsinstal
laties.” 

> Surf voor de complete artikelen naar www.cyclusnv.nl/jaarverslagen.

>



VAKblad | juni 2012 7

 

 

Invloed
Van Bloois over de belangstelling voor laatstgenoemde organisatie-
vorm: “Gemeenten moeten bezuinigen, maar willen en kunnen hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu niet 
naast zich neer leggen. Als aandeelhouder hebben gemeenten in-
vloed, is lokale gebondenheid geborgd en ligt de nadruk niet alleen 
op financieel, maar juist ook op maatschappelijk rendement.”

Synergie
Het feit dat bedrijven zoals Cyclus hun wortels hebben in afvalbe-
heer is volgens Van Bloois geen toeval. “Eerder al maakten gemeen-
ten de keuze om afvalinzameling gezamenlijk op enige afstand te or-
ganiseren, omdat die krachtenbundeling veel voordelen oplevert. Nu 
worden die afwegingen voor BOR gemaakt. En die twee werkvelden 
kunnen meer dan prima samen. Het gaat bij beide om kort cyclisch 
werk, dat zich afspeelt op straat. En het ligt bovendien in elkaars 
verlengde. Een ideale mix dus voor een opgeruimde leefomgeving.”

Leendert van Bloois van Cyclus: “Het kan geen toeval zijn dat het 
regent bij het maken van deze foto. We staan in het werkgebied van 
Cyclus. Dit is niet alleen het laagste punt van Nederland. Het wordt 
bovendien gekenmerkt door ‘slappe bodems’. Dit vraagt om speci-
fieke kennis over bijvoorbeeld riool- en boomonderhoud. En wat te 
denken van het plaatsen van ondergrondse containers.”

Beheer openbare ruimte

Slim werken aan een opgeruimde leefomgeving

Gemeenten staan voor de maatschappelijke taak de openbare ruim-
te te onderhouden. Dat valt niet mee in een tijd dat budgetten onder 
druk staan. Van Bloois trapt af met de aanpak, die naar zijn zeggen 
niet alleen kwaliteit oplevert, maar ook tijd en dus geld bespaart.

Kwaliteit
“Wie de openbare ruimte dagelijks onderhoudt, moet werken op 
basis van beeldkwaliteit. Leg met elkaar vast welke kwaliteit op 
welke plek noodzakelijk is. Dan kun je bijvoorbeeld afspreken dat 
de perkjes er in de woonwijken gewoon goed moeten uitzien, maar 
dat een beetje onkruid langs een doorgaande weg wel acceptabel 
is. De getrainde hoveniers kennen de gemaakte kwaliteitsafspraken, 
beoordelen de locaties en handelen ernaar. Zo krijgen alle locaties 
het juiste onderhoud en zet je de vakmensen optimaal in”, aldus 
van Bloois. Zulke afspraken moet je maken over alle BOR-aspecten. 
“Pak al die aspecten vervolgens ook integraal op. Dan haal je er echt 
alles uit.”

Vakmensen
Of gemeenten het integraal beheer van de openbare ruimte in huis 
moeten houden of moeten uitbesteden, is volgens Van Bloois niet de 
juiste vraag. “Het gaat erom of je dit als gemeente in deze tijd nog in 
huis kúnt organiseren. Grotere gemeenten kunnen dat wellicht. Voor 
kleinere gemeenten is het onhaalbaar om voor alle BOR-aspecten 
vakmensen in huis te hebben, qua beleid, werkvoorbereiding en uit-
voering.”

Er zijn verschillende manieren om het werk elders onder te brengen. 
Gemeenten splitsen de verschillende BOR-activiteiten bijvoorbeeld 
en besteden het werk aan bij één of meerdere commerciële partij-
en. Of ze werken samen in gemeenschappelijke regelingen of over-
heidsNV’s en kiezen voor de integrale benadering.

Gemeenten zien budgetten verkleinen en moeten 
keuzes maken, ook wat het dagelijks beheer van de 
openbare ruimte (BOR) betreft. Hoe pak je dat aan? 
Hou je het in huis of besteed je het uit? En waar 
breng je het dan onder? Prangende vragen over een 
complexe materie waar Leendert van Bloois, alge-
meen directeur van Cyclus uit Gouda, zijn visie op 
geeft.
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Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte

Maarten Milieu heeft een pas
sie voor afval en kan er veel 
over vertellen. Onderwerpen 

als afvalverwerking, recycling en 
cradle2cradle zijn hem niet vreemd. 
En het is hem om het even wie hij 
rondleidt, kinderen uit groep 3 of 
middelbare scholieren, hij past zijn 
verhaal makkelijk aan de doelgroep 
aan.

milieu als kerndoel
‘De leerlingen leren met zorg om te 
gaan met het milieu’. Dat is kerndoel 
39 van het primair onderwijs. Zorg 
voor het milieu komt ook terug in 
de kerndoelen (Mens en natuur) 
voor het voortgezet onderwijs. Niet 
zo gek dus dat veel scholieren bij 
Cyclus aankloppen, omdat zij een 
werkstuk over afval maken of een 
spreekbeurt willen geven over milieu. 
Docenten weten Cyclus ook te vinden. 
Zij vragen rondleidingen aan, zodat 

leerlingen met eigen ogen kunnen 
zien wat er met het ingezamelde 
afval gebeurt. De ene keer maakt 
de rondleiding onderdeel uit van de 
reguliere les, de andere keer fun
geert het als projectafsluiting.

naar Boskoop
Niet alleen scholieren en docenten, 
maar ook de gemeente Boskoop 
weet Cyclus te vinden. Ook dit jaar 
besteedde Boskoop veel aandacht 
aan de landelijke opschoondag. In 
de week van 10 tot en met 16 maart 
vonden in samenwerking met scho
len, een scoutingvereniging en col
lege en raadsleden verschillende 
opschoonacties plaats. Boskoop 
wilde graag voorafgaand aan de 
opschoonacties een milieules geven 
en schakelde Maarten Milieu in. 
Maarten Milieu ontwikkelde hiervoor 
een les toegespitst op zwerfvuil en 
ging met de deelnemers aan de slag 
voor een schonere, duurzamer leef
omgeving. <<

Kijk voor de voorlichtingsmogelijk
heden op www.cyclusnv.nl/scholieren.

De milieules van Maarten is ook 
onderdeel van de voorlichtings
campagne ‘Plastic afval kun je 
beter scheiden’. In het campag
nebudget is per deelnemende 
gemeente voor twee scholen een 
twee uur durende milieules opge
nomen. Scholen die interesse 
hebben in een milieules kunnen 
zich aanmelden via plastichero@
cyclusnv.nl of via 0182547521. <<

Voorlichting

maarten milieu staat voor de klas

Afval is hot, ook op scholen. Cyclus is blij met die betrokkenheid voor 
het milieu. De jeugd heeft namelijk de toekomst en jong geleerd is 
oud gedaan. Daarom leidt Cyclus scholieren graag rond op de afval
brengstations. Maarten de Mik  alias Maarten Milieu  verzorgt deze 
afvalexcursies. Sinds kort begeleidt hij op aanvraag ook opschoon
acties en geeft hij milieules op school.
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