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Cyclus opent nieuwe pand

Inspiratie en informatie met een vleugje humor

Samen met Gert-Jan Kats, burge-
meester van Zuidplas, knipte 
Cyclus-directeur Leendert van 

Bloois een grote sleutel van een inzamel-
wagen. Deze stond niet alleen symbool 
voor de nieuwe behuizing, maar is ook 
een sleutel naar het succesvol realiseren 
van de VANG-doelstellingen. Tijdens 
verschillende workshops konden de deel-
nemers daarvoor inspiratie opdoen. 

Het kan wèl
Voorafgaand aan de workshops ging 
NVRD-voorzitter Han Noten in op de 
kansen en knelpunten die hij ziet in de 
transitie van afval naar grondstof.  
De belangrijkste spelers in dat  

proces zijn volgens hem de bewoners.  
“De gedragsverandering moet vooral bij 
hen plaatsvinden. En dat gebeurt ook, 

vooral in gemeenten die diftar invoeren 
zie je dat het aankoopgedrag verandert.” 
Noten sprak de gemeenten er direct op 
aan: “Dat diftar niet kan, is niet waar. Je 
moet afspraken maken zodat je zowel 
je milieudoelstellingen als financiële 
doelstellingen haalt. Je zult zien dat de 
kosten  van de afvalinzameling dalen 
en opbrengsten van de verschillende 
grondstofstromen stijgen. Kortom: je 
bent een dief van je burgers als je geen 
diftar invoert.” Dagvoorzitter Jacqueline 
Kerkhof - voor deze gelegenheid in de 
rol van Chantal Verspaille, wethouder 
van het Belgische Mechelen - greep het 
moment aan om in het publiek even rond 
te vragen hoe het nu staat met de invoe-
ring van diftar. Vertegenwoordigers van 
verschillende gemeenten werden hierbij 
met een kwinkslag uit hun tent gelokt. 

100 kilo restafval in 2020, van doelstelling naar realisatie. Dat was het 
thema van de conferentie die Cyclus organiseerde ter gelegenheid van 
de opening van haar nieuwe huisvesting. Zo’n zestig genodigden waren 
maandag 5 oktober naar Moordrecht gekomen om het nieuwe pand te 
bekijken, inspiratie en informatie te krijgen en gezamenlijk het glas te 
heffen op de toekomst.
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Speeddate diftar
Tijdens een kennisquiz met specialist 
afvalbeheer Frans van der Have en 
manager relatiebeheer Albert Werner 
zochten de deelnemers naar ant-
woorden op veelgestelde vragen rond 
diftar. Is het nu wel of niet waar dat 
bewoners het niet willen? (antwoord: 
niet waar, zo blijkt uit enquêtes.) 
Kunnen diftar en producentenverant-
woordelijkheid elkaar versterken? 
(antwoord: ja, vooral de hoeveelheid 
apart ingezameld kunststof neemt 
toe, dat biedt kansen voor gemeen-
ten.) En is de hoogte van het variabele 
tarief van invloed? (antwoord: nau-
welijks, zo blijkt uit vergelijkingen 
tussen verschillende diftargemeen-
ten.) De quiz bracht de deelnemers in 
beweging én in gesprek over aanpak 
en ervaringen. Frans van der Have wist 
de antwoorden te onderbouwen met 
heldere cijfers. 
 

Projectpresentatie 100-100-100
Wie had gekozen voor deze work-
shop, kwam meer te weten over het 
interessante project dat het Zwolse 
afvalbedrijf ROVA begin dit jaar uit-
voerde. Daarbij gingen 100 inwoners 
de uitdaging aan om gedurende 100 
dagen 100% afvalvrij te leven. Of dat 
is gelukt? Op pagina 7 van dit VAKblad 
leest u alles over 100-100-100. 

Inspiratiesessie 

Het realiseren van de VANG-
doelstellingen vraagt om innova-
tieve oplossingen, die verder gaan 

dan het huidige afvalbeleid. 
Innovatie-expert en hoogleraar 

Jeff Gasperz daagde de deelne-
mers uit om samen buiten de 
vertrouwde kaders te treden. 
Hij bood een aantal handige 
technieken en suggesties om 

anders te denken en nieuwe 
kansen op te sporen: de vraag-

stelling anders formuleren, ‘brain-
writing’ en ontsnappen aan oude 

ideeën door groepen te betrekken 
die met een andere, onbevangen blik 
kijken. “Maak gebruik van de verbeel-

dingskracht van kinderen. Of nodig 
eens iemand uit een andere sector 
uit.” De workshop leverde ruim 100 
ideeën op. 

Rondleiding
Projectleider nieuwe huisvesting 
Remco van Rijn van Cyclus gaf een 
rondleiding door het gebouw en over 
het terrein. Het complex draagt niet 
alleen bij aan een optimale bedrijfs-
voering, het is ook nog eens duur-
zaam uitgevoerd, met onder andere 
warmtekoudeopslag, zonnepanelen, 
een hemelwaterinstallatie voor het 
vullen van de veegmachines, vraagge-
stuurde klimaatbeheersing en vraag-
gestuurde energiezuinige verlichting.

Muzikaal einde
Leendert van Bloois sloot de 
conferentie tevreden af: “We hebben 
vandaag veel inspiratie en inzichten 
opgedaan om er samen voor te zorgen 
dat afval grondstof wordt.” Chantal 
Verspaille wist het publiek tot slot nog 
te verleiden om mee te zingen met 
haar lied ‘Cyclus bouwt de kring weer 
rond.’   << 

>>

Cyclus te zien bij RTL-4

Eind november is Cyclus te zien in het pro-
gramma ‘Schoner Nederland’ van RTL-4. Dit 
consumentenprogramma laat op een positie-
ve manier zien hoe burgers milieubewuster 

kunnen leven. Daartoe wor-
den onder meer onze afval-
stromen in beeld gebracht en 
nemen de programmamakers 

een kijkje in de keuken van de afvalver-
werking. In het item waaraan Cyclus een 
bijdrage heeft geleverd, staat betere afval-
scheiding centraal. Het programma wordt 
uitgezonden op zondag 22 of 29 november 
om 11.20 uur. Hou voor de exacte uitzend-
datum onze website in de gaten. Meer infor-
matie over Schoner Nederland is te vinden 
op www.schonernederland.tv.

Aanbesteding verwerking papier gestart

Op 1 februari 2016 loopt het con-
tract met Peute Papierrecyling 
voor de verwerking van het ingeza-
melde oud papier en karton af. De 
verwerking van deze afvalfractie 
wordt Europees aanbesteed. Zeven 
gemeenten uit de Cyclusregio doen 
mee in dit traject. Uitgangspunt 
is dat het per gemeente gaat om 
dezelfde hoeveelheid oud papier 
en karton als binnen het huidige 
contract. Het totaal komt daarmee 

op zo’n 16.000 ton per jaar. De 
begeleidingscommissie voor de 
aanbesteding, bestaande uit de 
gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en 
Krimpenerwaard, heeft zich de 
afgelopen periode gebogen over 
een bestek. Daarin is onder meer 
bepaald dat de gunning voor 60% 
op prijs en voor 40% op duurzaam-
heid plaatsvindt. De aanbesteding 
is op 26 oktober gepubliceerd.

Positief 
gewaardeerd!

Uit de evaluatie kwam naar voren dat 
bezoekers de conferentie positief hebben 

gewaardeerd. Op een schaal van 1 tot 5 scoorde 
de bijeenkomst gemiddeld een 4.1. Dagvoorzitter 
Chantal Verspaille, de speeddate diftar en de 

inspiratiesessie out-of-the-box-denken kregen 
de hoogste waardering. Daarnaast gaf 94% 

van de respondenten aan een volgende keer 
weer naar een bijeenkomst van Cyclus 
te komen. Al met al kijken we dus 

tevreden terug op een geslaagde 
conferentie! 
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Over draagvlak onder inwoners 
in Waddinxveen voor duur-
zaamheid maakt Vroom zich 

geen zorgen. Hij zoomt in op afval. 
“Het dorp loopt uit voor zo’n uitdeel-
actie van keukenbakjes voor groente- 
en fruitafval door het promotieteam 
van I love afval scheiden. En toen het 
apart inzamelen van plastic verpak-
kingsafval werd ingevoerd, was de 
animo ook groot. Daarom verwacht 
ik dat ook het apart houden van 
drankenkartons, dat hoog op mijn 
verlanglijstje staat, met open armen 
wordt ontvangen.”

Gluren bij de buren
Net als voor veel andere Nederlandse 
gemeenten liggen de landelijke doel-
stellingen nog niet binnen handbe-
reik voor Waddinxveen. “Het huidige 
beleid is duidelijk niet afdoende”, 
aldus Vroom. “Neem de papierinza-
meling. Daar kunnen we véél beter op 
scoren.” Waddinxveen bevindt zich 

nu middenin de onderzoeksfase om 
de verschillende opties voor nieuw 
afvalbeleid in kaart te brengen. “Dan 
is het prettig deel uit te maken van 
een samenwerkingsverband. In de 
Cyclusregio zijn de gemaakte keuzes 
bij en resultaten in Bodegraven-
Reeuwijk, Krimpenerwaard en 
Zuidplas bijvoorbeeld reuze interes-
sant. En de specialisten van Cyclus 
zelf voeden ons ook met feiten uit de 
branche. Maar ook buiten de regio 
volgen we de voor onze gemeente 
interessante ontwikkelingen.”

Hoogbouw
Vroom stelt en illustreert dat 
Waddinxveen niet uniek is. “Net als 
in veel andere gemeenten, belandt 
ook in Waddinxveen nog teveel GFT-
afval bij het restafval. Dat probleem 
is lastig te tackelen, onder meer 
omdat we in onze gemeente veel 
hoogbouw hebben. Maar we zijn niet 
de enige gemeente met deze situatie. 

Daarom volg ik bijvoorbeeld de 
GFT-pilot in de binnenstad van de 
gemeente Gouda met interesse. 
Ook onderzoeken we nu samen met 
Capelle aan den IJssel, dat voor 
dezelfde uitdaging staat, de verschil-
lende oplossingsrichtingen.”
Een ander aandachtsgebied betreft 
bedrijfsafval. “Samen met het 
(bedrijfs)duurzaamheidsplatform wil 
ik onderzoeken hoe de infrastruc-
tuur voor deze doelgroep zo goed 
mogelijk ingericht kan worden, met 
daarin een eventuele rol voor het 
afvalbrengstation. Dit heeft mijn 
aandacht, omdat onze gemeente rela-
tief veel bedrijventerreinen telt en 
de bedrijven hebben aangegeven de 
grondstoffengedachte te omarmen. 
Dan moet je samen optrekken.”

Marsroute
Vroom is ervan overtuigd dat een opti-
male middelenmix zowel milieu- als 
financieel rendement oplevert. “Als 
we in staat zijn de waardevolle grond-
stoffen zoveel mogelijk te scheiden 
en de hoeveelheid restafval fors te 
verminderen, verdient zo’n middelen-
mix zich op den duur terug. Om dat te 
bereiken, wil ik in 2016 eerst samen 
met de gemeenteraad doelstellingen 
formuleren. Welke milieudoelen wil-
len we nastreven en welk prijskaartje 
mag dat hebben? Dat is voor mij een 
essentiële stap om te komen tot een 
grondstoffenplan, waarmee de lande-
lijke doelstellingen binnen handbe-
reik komen.” << 

Wethouder 
Martijn 
Vroom deelde 
op 17 juli 
keukenbakjes 
voor groente- 
en fruitafval 
uit op de 
weekmarkt 
in het 
centrum van 
Waddinxveen.

Afvalbeleid Waddinxeen

“We kiezen de route van gefundeerde en gedragen stappen”

De feiten liegen er niet om. De hoeveelheid restafval per inwoner 
in Waddinxveen bedroeg in 2014 2271 kilogram. Het scheidingsper-
centage kwam dat jaar uit op 44%. Er moeten nog flink wat stappen 
gezet worden om de landelijke doelstellingen voor 2020 te realise-
ren. Daarover zegt wethouder Martijn Vroom: “We kiezen de route 
van de gefundeerde en gedragen stappen. Die start met het opstel-
len van een degelijk grondstoffenplan.”
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AFVALINZAMELING 2014: 
FEITEN EN CIJFERS

WAT WAS HET RESULTAAT?
De gemiddelde inwoner  van de regio Midden-Holland en Rijnstreek leverde in 2014 213 kilogram 
restafval  in. In totaal werd 56% van al het huishoudelijk afval in de regio gescheiden ingezameld. 
Gezamenlijk staan we voor de uitdaging dat percentage de komende jaren te laten toenemen tot 
75% in 2020.

De grafieken laten per gemeente zien hoeveel kilo restafval per inwoner in 2014 is ingezameld en wat 
het scheidingspercentage per gemeente is. In beide grafieken springen ‘diftargemeenten’ Bergambacht 
en Zuidplas eruit: zij zamelden in 2014 aanzienlijk minder restafval en méér grondstoffen in dan de 
overige gemeenten. 

HOE PAKTEN WE HET AAN?
In de regio Midden-Holland en Rijnstreek worden diverse systemen 
voor de inzameling van huishoudelijk afval gebruikt. Het kaartje laat 
zien  welk(e) syste(e)m(en) iedere  gemeente in 2014 hanteerde.

 Diftar: gedifferentieerde tarieven. 

  Omgekeerd inzamelen: waardevolle 
fracties worden huis-aan-huis 
ingezameld, restafval brengen 
inwoners naar een ondergrondse 
container.

  Overige inzamelsystemen: alle 
overige systemen, waaronder 
huis-aan-huis inzameling met 
minicontainers en/of zakken.

 Minicontainer voor oud papier.

  Gescheiden inzameling van plastic, 
metaal en drankenkartons (PMD).

DIFTAR IN OPMARS
Landelijk is diftar duidelijk in opmars. Inmiddels werkt 
41% van de Nederlandse gemeenten met dit systeem, 
waarbij verschillende uitvoeringsvarianten voorkomen. 
Opvallend detail is dat diftar in de oostelijke helft van 
het land vaker wordt toegepast dan in de westelijke 
helft. De verwachting is dat het aantal diftargemeenten 
de komende jaren blijft stijgen.

GRONDSTOF OF AFVAL?

Gft en plastic
Cyclus onderzoekt voor haar opdracht-
gevers regelmatig wat de samenstelling 
van het restafval is. Daarbij vallen direct 
de relatief grote hoeveelheden gft en  
plastic afval op. Ook hier doen de diftar- 
gemeenten het weer goed: de totale  
hoeveelheid fijn restafval én het 
aandeel gft en plastic daarin is kleiner 
dan bij de overige gemeenten. Het-
zelfde beeld is te zien wanneer we de 
hoeveelheden gescheiden ingezameld 
kunststof verpakkingsafval en gft-afval 
in kaart brengen. 
  

Papier 
De grondstof papier kent van oudsher een relatief hoog 
scheidingspercentage. Momenteel is echter een daling van 
de totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk papier 
zichtbaar: in 2013 werd 23% minder huishoudelijk papier 
ingezameld dan in 2008. Een verklaring hiervoor is de 
toenemende digitalisering en een sterk teruglopend aantal 
abonnementen op gedrukte kranten en tijdschriften. 

Glas 
Het landelijke scheidingspercentage voor glas schommelt de laatste jaren rond de 80%. 
De landelijke doelstelling is 90% scheiding. Daarom haakte Cyclus in 2014 in het kader van de regionale 
bewonercommunicatie aan bij de landelijke campagne ‘Glas in het bakkie’ van Nedvang. En ook de 
jaarlijkse excursie van het Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA) stond in het teken van glas: de 
deelnemers bezochten de hypermoderne glassorteerinstallatie High 5 in de Antwerpse haven.

I LOVE AFVAL SCHEIDEN
 Als we de afvaldoelstellingen willen realiseren, is de inzet van inwoners 
onmisbaar. Daarom startte Cyclus in 2014 met negen gemeenten met de 
regionale bewonerscampagne ‘I love afval scheiden’. In de campagne 
stond het verstrekken van praktische informatie over de inzameling en 
afvalscheiding én het terugkoppelen van de lokale inzamelresultaten 
centraal. Dat deden we onder meer via acties op locatie in de deel-
nemende gemeenten, publicaties in lokale kranten en natuurlijk via 
social media. Ieder kwartaal kwam een ander afvalthema aan bod. 
Ook educatie maakte deel uit van de campagne: Maarten Milieu 
verzorgde diverse afvallessen op basisscholen en rondleidingen op het 
afvalbrengstation. 

De campagne is wegens succes 
verlengd, in 2015 gaan we onder 
het motto ‘restafval is zó 2014’ met 
deze afvalstroom aan de slag.

DE KOSTEN
De gemiddelde afvalstoffenheffing in de regio daalde in 2014 
met 1,7%. Gemiddeld betaalde een huishouden € 246,- per jaar. 
Landelijk is de spreiding tussen gemeenten groot, bedragen lopen 
uiteen van € 40,- tot € 379,- per huishouden. Gemeenten met een 
lage afvalstoffenheffing werken relatief vaak met diftar. 

Restafval onder de loep
De vuilniszakken laten zien hoeveel kilo van iedere afvalsoort 
inwoners gemiddeld in de ondergrondse container of mini-
container voor restafval gooiden. Een zeer groot gedeelte van 
dit afval is te recyclen: bij niet-diftar gemeenten gaat het om 
181 kilo, bij diftar gemeenten om 81 kilo.

NIET DIFTAR DIFTAR

Overig afval
- kleine elektrische apparaten 1 1
- klein chemisch afval 1 0
- hout 6 2
- puin en keramiek 6 2
- metalen 7 4
- drankkartons 6 5
- hygiënisch papier 17 16
- restafval 15 7
Textiel 9 5

Glas 7 3

Kunststoffen 36 14

Papier en karton 25 8

GFT-afval 77 37

AFVAL
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Wist u dat? 

De gemeente Waddinxveen in 2014 de implementatie 
van een containermanagementsysteem (CMS) 

afrondde? Dit systeem maakt het mogelijk 
de afvalinzameling nauwkeurig te monitoren 

en gericht maatregelen te nemen om de 
scheidingsresultaten te verbeteren. 

Wist u dat? 

De gemeente Gouda in 2014 in de 
Heesterbuurt een proef uitvoerde 

met omgekeerd inzamelen? Bij deze 
inzamelmethode worden de waardevolle 
afvalstromen GFT, plastic en papier huis-
aan-huis ingezameld, terwijl bewoners 
restafval zelf naar een ondergrondse 
container brengen. Resultaat van de 

proef is dat de hoeveelheid gescheiden 
ingezameld kunststofverpakkingsafval 

aanzienlijk is gestegen, van 12 naar  
29 kg per huishouden per jaar. 

Wist u dat? 

Vrijwel alle inwoners van de gemeente 
Zuidplas gebruikmaken van ondergrondse 

containers? Cyclus plaatste in 2014 de 
laatste van de in totaal 307 containers én 
neemt het beheer en onderhoud voor haar 

rekening. 

Wist u dat? 

De gemeente Alphen aan 
den Rijn in september 

2014 als één van de eerste 
Nederlandse gemeenten met 

de inzameling van plastic, 
metaal en drankenkartons 

(PMD) startte?

Wist u dat? 

De verwerking van gft-afval uit de gemeente Kaag en 
Braassem sinds 1 januari 2014 volledig via Cyclus verloopt? 

Tot die datum werd het gft-afval uit de voormalige gemeente 
Alkemade via een andere organisatie verwerkt. 

Wist u dat? 

De gemeente Nieuwkoop in 2014 de inzamel-
frequentie van plasticafval van eens per vier weken  
naar eens per twee weken verhoogde? Ook werden 
extra inzamelbakken geplaatst. Als gevolg van deze 
maatregelen is de hoeveelheid ingezameld plastic 

verpakkingsafval met 29% toegenomen.

Wist u dat? 

Wist u dat de gemeenten 
Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, 

Schoonhoven en Vlist in 2014 
fuseerden tot de nieuwe gemeente 

Krimpenerwaard? De nieuwe gemeente 
werkt in Bergambacht en Schoonhoven 

al met diftar en harmoniseert de 
komende jaren het afvalbeleid. Het 

streven daarbij is om in de hele 
gemeente diftar te introduceren.

1 HET BETROF EEN PROEF MET OMGEKEERD INZAMELEN IN DE HEESTERBUURT.
2 CYCLUS VOERT IN DEZE GEMEENTE DE AFVALINZAMELING NIET UIT.
3 SCHOONHOVEN STARTTE OP 1-1-2015 MET DIFTAR.

1

2

2

2

2

3

GEEN DIFTAR

WEL DIFTAR

In Van Afval Naar Grondstof is de landelijke afvaldoelstelling bepaald op 100 kilo per persoon 
per jaar in 2020. Net als veel andere gemeenten in de Cyclusregio moet Waddinxveen nog een 
flinke stap zetten om dat doel te realiseren.   

1   Het betreft zowel fijn huishoudelijk afval, dat huis-aan-huis werd ingezameld, als grof huishoudelijk afval, dat bij het 
afvalbrengstation werd ingeleverd of op aanvraag aan huis werd opgehaald.
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Inzameling drankenkartons

PMD of P+D?
Sinds 1 januari 2015 krijgen gemeenten een vergoeding uit het 
Afvalfonds Verpakkingen voor het inzamelen van drankenkartons. 
Diverse gemeenten verspreid over het land startten de afgelopen 
periode al met de inzameling van deze nieuwe afvalfractie. Dat gebeurt 
veelal in de vorm van PMD: plastic, metaal en drankenkartons, zoals 
in België al langere tijd gebruikelijk is. In het Adviesorgaan Regionaal 
Afvalbeleid (ARA) rees echter de vraag wat de kosten en opbrengsten 
van deze PMD-inzameling zijn. 

Accountmanager George van der 
Hansz verdiepte zich uitvoerig in 
dat vraagstuk en kwam tot ver-

rassende conclusies. “In 2013 verrichtte 
het kennisinstituut duurzaam verpak-
ken (KIDV) uitgebreid onderzoek naar 
de mogelijkheden om drankenkartons 
gescheiden in te zamelen. Daarbij zijn 
verschillende opties meegenomen: 
apart inzamelen, gecombineerd inza-
melen met plastic verpakkingsafval, 
gecombineerd inzamelen met oud 
papier en nascheiden. Dat laatste bleek 
niet aantrekkelijk omdat het een min-
der hoogwaardig product oplevert. Het 

separaat inzamelen van drankenkartons 
valt uit kostenoogpunt ook snel af. 
Inzamelen met oud papier resulteert 
in vervuiling van deze doorgaans juist 
relatief schone afvalfractie. Dus blijft 
inzameling met het plastic verpakkings-
afval als meest aantrekkelijke optie 
over.” 

Zuiderburen
Tot zover niets verrassends, in de 
praktijk kiezen de meeste gemeenten 
immers voor inzameling met plastic-
afval. Opvallend is echter de veel 
voorkomende combinatie met metalen. 

Van der Hansz legt uit hoe dat komt: 
“De gecombineerde inzameling van 
PMD is in feite overgewaaid uit België, 
waar deze fractie al langer met suc-
ces wordt ingezameld. Logisch dus dat 
Nederlandse gemeenten dat voorbeeld 
volgen, zou je denken. Daarbij zien ze 
echter een belangrijk verschil over het 
hoofd. In Nederland worden metalen na 
het verbranden uit het verbrandings-
residu gehaald. Dat resulteert in een 
veel hoogwaardiger eindproduct dan 
via bronscheiding te realiseren is. In de 
wat oudere verbrandingsinstallaties in 
België is deze vorm van nascheiding 
(nog) niet mogelijk. Daar is bronschei-
ding van metalen dus een betere optie.”

Voor- en nadelen
Dat feit was voor Van der Hansz 
reden om de voor- en nadelen van 
PMD-inzameling specifiek voor de 
Cyclusregio in kaart brengen. Van der 
Hansz: “Uit het voorgaande blijkt al 
dat uit milieuoogpunt nascheiding van 

Recycling van drankenkartons 
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metalen de beste optie is. 
In financieel opzicht geldt 
eigenlijk hetzelfde. Voor bron-
scheiding van metalen ont-
vangen gemeenten immers 
geen vergoeding uit het 
Afvalfonds. Aan deze vorm 
van inzameling zijn echter wél 
kosten verbonden. De totale 
hoeveelheid ingezameld 
afval is immers groter en het 
gewicht per zak is groter. Dat 
vereist een ander type zak en 
gedeeltelijke aanpassing van 
de inzamelroutes. Bovendien 
brengt ook het sorteren extra 
kosten met zich mee. Het 
uitsluitend inzamelen van 
drankenkartons met het plas-
ticafval geeft volgens Van der 
Hansz een gunstiger beeld. 
“Ook daaraan zijn kosten 
verbonden, deze zijn door de 
geringere toename in gewicht 
en volume echter lager. 
Bovendien staat tegenover 

deze kosten voor de drankenkartons wel 
een vergoeding uit het Afvalfonds.”

Dubbel effect
Op grond van de bevindingen van Cyclus 
gaf de meerderheid van de gemeenten 
in het adviesorgaan regionaal afvalbe-
leid (ARA) de voorkeur aan P+D in plaats 
van PMD. (Uitzondering daarop is de 
gemeente Alphen aan den Rijn, waar de 
PMD-inzameling al eerder startte.) Van 
der Hansz: “Vanaf 1 november starten 
we in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en 
Nieuwkoop met het inzamelen van P+D. 
Naar verwachting volgen er in een later 
stadium meer gemeenten. Al met al zet-
ten we daarmee in de regio weer een 
mooie stap richting het realiseren van de 
scheidingsdoelstellingen voor 2020. In 
dat verband kan de P+D inzameling een 
dubbel effect hebben: uiteraard komen 
drankenkartons niet langer in het restafval 
terecht. Daarnaast kan de start van de P+D 
inzameling bewoners die nu geen plastic 
inzamelen, triggeren om dat wél te gaan 
doen. Op die manier slaan we twee vliegen 
in één klap!” 

Meer weten? 
Kijk op www.hedra.nl  << 

Tijdens de aandeelhoudersver-
gadering (AVA) van 24 september 
jongstleden hebben de aandeel-
houders groen licht gegeven 
voor het nieuwe businessmo-
del van Cyclus. Ze hebben het 
voorgenomen besluit unaniem 
bekrachtigd. De acht aandeel-
houdende gemeenten willen 
Cyclus doorontwikkelen naar 
een toekomstbestendig afvalbe-
heerbedrijf. De dienstverlening 
met betrekking tot het beheer 
van de openbare ruimte (BOR) 
wordt fasegewijs afgebouwd tot 
1 januari 2019. Over de statuten-
wijziging is nog niet besloten. 
In het najaar vindt een nadere 
uitwerking plaats met als doel de 
gewijzigde statuten per 1 januari 
2016 te laten ingaan. Over het 
voorgenomen besluit is inmiddels 
een adviestraject gestart met de 
Ondernemingsraad van Cyclus.

Op 15 oktober benoemde de 
RvC daarnaast Jan Krapels als 
interim-directeur van Cyclus. 
Hij neemt het stokje over van 
Leendert van Bloois. Van Bloois 
heeft zeven jaar leiding gegeven 
aan Cyclus en wil, nu het bedrijf 
in een nieuwe fase van ontwik-
keling is gekomen, nieuwe acti-
viteiten gaan ontplooien waarbij 
er meer tijd is voor zijn gezin. 
Krapels startte op 21 oktober met 
een inwerkperiode bij Cyclus, op 
1 november trad hij formeel in 
functie als directeur. In de vol-
gende editie van VAKblad stellen 
we Krapels uiteraard uitgebreid 
voor. Tot slot neemt Leendert van 
Bloois op 3 december tijdens een 
receptie afscheid van alle zake-
lijke relaties. Meer informatie 
daarover volgt. 

Update Strategie 
en Governance

Drankenkartons bestaan voor 
75 tot 80% uit papier en kar-
ton en zijn aan de binnen- en 
buitenzijde voorzien van een 
laagje kunststof (polyethy-
leen/PE) en/of aluminium. 
Het sorteerbedrijf SITA in 
Rotterdam sorteert de inhoud 
van de zak uit in vijf soorten 
plastic én drankenkartons. 
De drankenkartons worden 
tot grote balen geperst. 
Hierna gaan ze naar een 
recyclingfabriek in Duitsland. 
Met warm water worden 
de kartonvezels van elkaar 
losgeweekt en tegelijkertijd 
ook van de kunststof en alu-
minium laagjes gescheiden. 
De afbeelding laat zien waar 
de verschillende grondstof-
fen vervolgens voor gebruikt 
worden. 

Accountmanager 
George van der Hansz
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Gouda start proef met GFT-inzameling nieuwe stijl

Afsluitbare GFT-container oplossing voor vervuiling?

Tot voor kort stonden er op 
diverse plaatsen in het betref-
fende deel van de binnenstad 

vrij toegankelijke containers voor de 
inzameling van GFT”, aldus Rijzenga. 
“Helaas troffen we daar ook veel 
restafval in aan. Van wat losse rom-
mel van een argeloze voorbijganger 
tot complete zakken van huishou-
dens en kleine bedrijfjes. Door deze 
vervuiling van het GFT kon de afval-
verwerker dit niet vergisten en tot 
compost verwerken. Het werd dan 
afgekeurd en verbrand. Dat is jam-
mer, want dat is minder duurzaam 
en ook duurder dan vergisten en 
vervolgens composteren. Bovendien 
viel de vervuiling ook de bewoners 
van de binnenstad op. Daarmee werd 
ten onrechte het beeld bevestigd 
dat sommigen hebben van afval 
scheiden: het maakt allemaal niks uit 
want het gaat allemaal op één grote 
hoop.”

Vrijwillige deelname
Om het probleem van het vervuilde 
GFT-afval op te lossen, ging onlangs 
een proef van start met afgesloten GFT-
zuilen. Bewoners die hun GFT goed willen 

scheiden, krijgen op verzoek toegang tot 
deze nieuwe containers. “We doen de 
proef in drie straten waar de bewoners 

hun restafval al aanbieden in een onder-
grondse container die ze met een pasje 
bedienen. Dezelfde pas kan Cyclus een-
voudig ook geschikt maken voor de GFT-
zuil. Deze lijkt qua uitvoering op de meta-
len afgesloten containers voor restafval. 

In overleg met het wijkteam is 
de exacte locatie bepaald. De 
oude GFT-containers in hun 
betonnen behuizing zijn inmid-
dels verwijderd.” 

In de keuken gebeurt ‘t
Voor de proef zijn ongeveer 
duizend huishoudens in het 
proefgebied benaderd. Zij kun-
nen zich gratis aanmelden en 
ontvangen dan een handig GFT-
bakje voor in de keuken. “Dat 
is de plek waar afval scheiden 
gebeurt, daar bedenkt je hoe je 
je afval weg gaat gooien. Zo’n 
bakje verlaagt de drempel om 
mee te werken aan een duurza-
mere wereld. De opgave waar de 
gemeente voor staat is om afval 
scheiden te verbeteren. Van 
ruim 200 kilo restafval nu, zul-
len we toe moeten werken naar 
100 kilo in 2020. Dat kan door 
de drempel zo laag mogelijk te 
maken, maar dan moet je er wel 
de voorzieningen voor bieden. 
Deze nieuwe GFT-zuil is zo’n 

voorziening. Als de proef slaagt, kunnen 
we het op andere plaatsen in de stad wel-
licht ook zo gaan doen.”  << 

De gemeente Gouda en Cyclus startten recent een proefproject met een 
nieuwe aanpak voor de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 
in een deel van de binnenstad. Doel is om de hoeveelheid GFT-afval 
die gecomposteerd kan worden te verhogen. Beleidsmedewerker Hans 
Rijzenga van de gemeente vertelt er meer over.

30.000 bollen  
geplant in Waddinxveen
Onlangs plantte Cyclus maar liefst 
30.000 bloembollen bij de bekende 
‘wokkels’ in Waddinxveen. Dit 
opfleurmoment deed Cyclus de 
gemeente cadeau bij het afsluiten van 
de dienstverleningsovereenkomst. 
Het komende voorjaar kunnen inwo-
ners genieten van een prachtige bloe-
menzee van zo’n 250 vierkante meter!
 

Met de nieuwe GFT-
zuilen in de Goudse 
binnenstad is GFT-
scheiden kinderspel.

“
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Wat is de essentie van  
100-100-100?
“Honderd inwoners pro-
beren honderd dagen lang 
honderd procent afvalvrij 
te leven. Afvalvrij betekent 
in dit geval eigenlijk ‘rest-
afvalvrij’. Het gaat er dus 
enerzijds om géén afval te 
produceren en anderzijds 
om het afval dat tóch ont-
staat optimaal te scheiden. 
Kloppend hart van het 
project is het online forum, 
met een besloten en een 
openbaar gedeelte. Op het 
besloten deel van het forum 
houden bewoners wekelijks 
bij hoeveel restafval ze 
hebben. Op het open deel 
kunnen ze vragen stellen, 
onderling informatie uitwis-
selen en deelnemen aan 
speciale weekopdrachten.”

Wat zijn de achterlig-
gende doelstellingen?
“Een eerste belangrijke 
doelstelling is bewust-
wording en aanzetten tot 
gedragsverandering. Niet 
alleen direct, bij de deelne-
mende huishoudens, maar 
ook indirect door een sneeuwbaleffect en 
de media-aandacht die het project gene-
reert. Daarnaast heeft het project een 
onderzoeksdoelstelling, namelijk meer 
inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden 
voor individuele huishoudens om afval te 
scheiden. Dat inzicht biedt aanknopings-
punten voor concrete interventies door 
afvalbedrijf en/of gemeente.”

En de resultaten?
“Honderd procent afvalvrij bleek te hoog 
gegrepen, maar veel scheelde het niet. 

Waar een Nederlander gemiddeld 210 
kilo restafval per jaar produceert, kwa-
men de deelnemers aan 100-100-100 uit 
op 22 kilo per persoon per jaar. Slechts 
zo’n tien procent van het landelijke 
gemiddelde dus, een prachtige score! 
Daarnaast heeft het project handige 
inzichten over afvalgedrag opgeleverd. 
Een voorbeeld: veel deelnemers gaven 
aan vooraf erg op te zien tegen fana-
tiek afval scheiden. Maar toen ze er 
eenmaal mee begonnen, bleek het erg 
mee te vallen. Tot slot verspreidden de 

projectresultaten zich dankzij 
de grote media-aandacht in 
no-time over het hele land, ook 
dat vind ik een heel belangrijk 
resultaat.”

Waarin onderscheidt dit 
project zich van andere 
afvalprojecten?
“Het project bekijkt de afval-
problematiek echt vanuit het 
perspectief van bewoners. In 
plaats van het afvalbeleid, 
de afvaldoelstellingen of de 
inzamelsystematiek staan de 
mogelijkheden en onmogelijk-
heden van inwoners om afval 
te scheiden centraal. Daarbij 
wordt veel gebruik gemaakt 
van interactieve media en slim 
ingezet op massacommunica-
tie. Tot slot is het project niet 
afgeschermd door copyrights, 
het draaiboek is vrij voor 
iedereen beschikbaar. Niet 
voor niets heeft het project 
de Communication Award van 
de International Solid Waste 
Association gewonnen.” 

Een mooi project van 
ROVA dus, maar wat kan 
Cyclus ermee?

“Wat mij betreft veel! De I love afval 
scheiden campagne die nu al enkele 
jaren draait, is een prachtige paraplu om 
in 2016 ons eigen 100-100-100 project 
onder te hangen. ROVA stelt alle opge-
dane kennis en ervaringen beschikbaar, 
dus het wiel hoeven we niet opnieuw uit 
te vinden. Op deze manier kunnen we het 
beste uit beide aanpakken combineren. 
We zijn druk bezig een projectvoorstel 
uit te werken, dat presenteren we bin-
nenkort in het Adviesorgaan Regionaal 
Afvalbeleid.”  <<

100-100-100

Leven zonder restafval, kan dat?
Leven zonder afval te produceren, kan dat? Die vraag stond centraal in 
het succesvolle project 100-100-100 dat onze collega’s van ROVA uit 
Zwolle begin 2015 uitvoerden. Daarbij gingen 100 inwoners de uitda-
ging aan om gedurende 100 dagen 100% afvalvrij te leven. Het project 
is een schoolvoorbeeld van succesvolle afvalcommunicatie anno 2015. 
En het mooie is: wie enthousiast is, kan eenvoudig z’n eigen 100-
100-100 project starten. En enthousiast, dat zijn we bij Cyclus zeker. 
Communicatieadviseur Judith Beltman legt uit waarom.

Communicatieadviseur  
Judith Beltman
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Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte

Van Kessel begint: “Het doel van 
Grip op de Rit is het logistieke 
proces verder te optimaliseren. 

Daartoe gaan we vanaf eind november 
gebruik maken het softwarepakket 
Clear, dat in onze branche bewezen suc-
cesvol is. Waar we nu gebruikmaken van 
een groot aantal verschillende systemen 
die onderling informatie moeten uitwis-
selen, verlopen de planning en daaraan 
gerelateerde processen straks integraal 
via Clear. Het zal je niet verbazen dat we 
daarmee een belangrijke efficiencyslag 
slaan.”

Sterke start
De introductie van Clear lijkt op het 
eerste gezicht wellicht eenvoudig, 
maar is dat volgens Van Kessel zeker 
niet. “Als je zo’n nieuw systeem in 
gebruik neemt, is het heel belangrijk 

dat het vanaf dag één foutloos werkt. 
De inzameling gaat immers gewoon 
door, kampen met kinderziektes in 
de logistieke planning is geen optie. 

Daarom hebben we veel tijd en energie 
gestoken in het verzamelen en updaten 
van alle benodigde data. Daarnaast is 
ook het trainen van medewerkers een 
belangrijk onderdeel in het project. 
Chauffeurs bijvoorbeeld, krijgen straks 
te maken met andere administratieve 
taken. Daarvoor krijgen ze allemaal een 
training op maat, want de administratie 
in de wagen staat aan de basis van een 
nauwkeurige opdrachtverwerking.”

Klantvoordeel
Ook voor opdrachtgevers brengt de 
overstap naar Clear veranderingen met 
zich mee, stelt Van Kessel. “Ten eerste 
optimaliseren we met Grip op de Rit 
het logistieke proces en daarmee onze 
productiviteit. Op termijn werkt dat 
kostenverlagend, dat staat als een paal 
boven water. Daarnaast sturen we met 

Clear nog scherper op onze 
klantafspraken. Zonder 
opdracht van de gemeente 
een ommetje rijden omdat 
een inwoner z’n container 
te laat aan de straat heeft 
gezet, kost onnodig tijd en 
geld. Dat we daar strakker 
op sturen, is in het voordeel 
van de klant, want de 
verantwoording van de 
uitvoering wordt daarmee 
een stuk nauwkeuriger. Daar 
staat tegenover dat we ook 
nauwkeurige informatie van 
onze opdrachtgevers nodig 
hebben, bijvoorbeeld over 

veranderingen in het areaal waarmee 
we werken. Want alleen dan plukken we 
gezamenlijk de vruchten van een strak 
gestuurd logistiek proces.”  <<

Grip op de Rit

Na een intensieve periode van voorbereiding is het op 23 november 
zover. De eerste fase van het project ‘Grip op de Rit’ gaat van start. 
Daarmee realiseert Cyclus een belangrijke efficiencyslag in de 
logistieke planning. Operationeel directeur Walter van Kessel kent het 
project als geen ander en legt uit wat het betekent voor Cyclus en haar 
opdrachtgevers. 
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