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AFVALHELDEN
Verlepte bloemen krijgen jullie
koffieprut en volle pampers
zware zakken afgedankte banken
onze dagelijkse rotzooi
o jullie jongleurs met kliko’s
chauffeurs met groot rijbewijs
krachtpatsers van het grofvuil
straatvegers in neonkleuren
rinkeldekinkel glasbaklegers
helden van huisvuil en hergebruik
vuurstokers voor nieuwe energie
keurmeesters van bedrijfsafval
vuilnisman en vuilnisvrouw
met opgeruimd gemoed
verlepte bloemen krijg je
onze dagelijkse rotzooi
maar vandaag en morgen
geven we je ook
een knipoog een duim
een glimlach een armzwaai
een high five
- Jos van Hest
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AFVALMAN
Weet je wat ik raar vind? Je hebt Superman,
Batman en Spider-Man, maar geen Afvalman.
Waarom eigenlijk niet? Ik zie het helemaal voor
me: "Als de zon onder gaat, is hij een doodge-

wone man, maar overdag maakt hij ons land elke
dag weer een beetje mooier. Het is .... Afvalman!"

Vraag tien kinderen wat ze later willen worden
en beroepen als profvoetballer, juf en dierenarts vliegen je om de oren. Als dat echt uit
zou komen, winnen we straks ieder jaar de
Champions League, is het lerarentekort plotseling opgelost en kun je op iedere hoek van
de straat met je poes naar de dierenarts. Wat
kinderen nooit zeggen is 'vuilnisman' of 'vuilnisvrouw'. Terwijl we dat heel simpel kunnen
oplossen.

Dat de mannen en vrouwen in het groen en
grijs helden zijn, weten we al lang. En anders
heeft de coronacrisis ons dat nogmaals duidelijk gemaakt. Ze halen niet alleen ons huisvuil
op, maar helpen ons ook dag in dag uit op de
milieustraat. Bovendien vissen ze lege blikjes Red Bull uit weilanden die onze toekomstige profvoetballers, juffen en dierenartsen er
steeds weer nonchalant ingooien.
Maar wat nou als we van Afvalman dezelfde superheld maken als al die bekende superhelden.
Laten we het groots aanpakken. Ik zeg stripboeken, films, speelgoed, mokken, dekbedovertrekken, de hele rambam. "Hij is groen, hij
is grijs, hij is de held van de straat. Hij is stoer,
hij is sterk, Afvalman staat altijd paraat!" Kan
iemand even met Marvel of Disney bellen? We
hebben een commerciële megahit te pakken.
Er is alleen wel een nadeel. Afvalman gaat
kinderen zo enthousiast maken dat niemand
meer profvoetballer, juf of dierenarts wil worden. We worden nooit meer wereldkampioen,
het lerarentekort wordt niet meer opgelost en
als onze huisdieren ziek worden, hebben we
een probleem. Of misschien kunnen we dan
Superman vragen, die heeft straks toch niets
meer te doen.
Rick Evers is naast betrokken burger ook columnist, communicatieadviseur en tekstschrijver.
Reageren? Mail Rick via info@joutekst.nl
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EEN DAG IN HET
LEVEN VAN…

8.30 uur

De storing is verholpen, ik
stel de lijn weer in
werking. We kunnen
55 miljoen 100%
gerecyclede
palletklossen per jaar
maken. Zo is er minder vers hout nodig en
sparen we het milieu.

FRED VAN LOO,
OPERATOR BIJ GREENBLOCKS
5.50 uur

Onze ploegen werken 24-7. Vandaag heb ik ochtenddienst. In de controlekamer
krijg ik de overdracht van de
nachtdienst. We bespreken wat
er is gebeurd en wat er gedaan
moet worden.

6.00 uur

De dienst
begint. We werken met
drie man in een ploeg: een
operator staat achter het
paneel in de controlekamer,
een collega doet lab-werkzaamheden en een ander staat
bij de productielijn. ’s Morgens verdelen we de
taken, vandaag sta ik in de controlekamer.

10.00 uur

Tijd voor koffie!

11.00 uur

Ik spring
even bij in het lab. We
wegen en meten de
blokken tussendoor regelmatig. Ook voeren
we testen uit om te
checken of ze voldoen
aan alle eisen. Als er iets
mis is, zegt de operator wat
er bijgesteld moet worden.

6.05 uur

Ik check continu op
mijn beeldscherm of alles goed
gaat en of er genoeg vulling is om
de lijnen te laten draaien.

12.00 uur

We lunchen
tussendoor wanneer het
kan, wel meestal gezellig met zijn drieën. Na de
lunch ga ik weer terug
naar de controlekamer.

8.00 uur

Een verzoek
van de technische dienst
(TD). Ze moeten aan de
lijn werken in verband met
een storing. Voordat de TD
aan het werk kan, zorg ik
dat de lijn veilig en schoon
is. Daarna assisteer ik de TD
bij het oplossen van de storing.

14.00 uur

Ik draag de
dienst over aan de late dienst.
Tot morgen!

GreenBlocks, een initiatief van PreZero, verwerkt afvalhout tot 100% circulaire palletklossen.
PreZero zamelt het afvalhout in en brengt het naar GreenBlocks. Hier wordt het afvalhout schoongemaakt, verkleind tot vezels, vermengd met lijm, geperst en tot palletklossen gezaagd.
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VAN PLASTIC
FLESJE TOT
KINDERWAGEN:
DIT GEBEURT ER
MET PLASTIC IN
DE PRAKTIJK
Veel mensen weten niet wat er gebeurt met het
plastic wat zij aan de straat zetten. Wij namen
een kijkje in de keuken van HVC. Hier volgden
we de route van plastic: van inzameling tot verwerking.

Dordrecht, woensdagochtend 7 uur. Belader
Debora zit aan een hoge tafel en wacht op
haar collega’s. “Ik heb eerst via het uitzendbureau gewerkt als belader. Maar nu ben ik in

dienst bij HVC en ga ik de opleiding tot chauffeur doen. Supergaaf, ik kan niet wachten om
te beginnen.”
Inmiddels zijn haar collega’s Quintin en Erwin
aangeschoven en gezamenlijk lopen zij naar
de planning. Quintin is vandaag de chauffeur
van de achterlader en haalt de papieren en
sleutel. Vandaag gaan zij het plastic, blik en
drinkpakken (PBD) inzamelen in Alblasserdam.
Inzamelen in de wijk
Na 20 minuten rijden komen zij aan in de wijk.
Het is nog donker en mistig. Erwin en Debora
hebben niet eerder samengewerkt, maar dat is
niet te merken aan het tempo. Razendsnel legen zij de ene na de andere bak. Quintin helpt
hen hier vaak bij.
Erwin werkt sinds enkele maanden bij HVC en
loopt nu vooral mee. “Ik heb wel al een paar
keer gereden hoor. Het bevalt me heel erg
goed. Vooral de vaste tijden vind ik fijn. De
afwisseling van het werk en het buiten zijn.”
Bij het legen van de bakken, controleren zij
regelmatig de inhoud van de bak. “Vaak merk
je al aan het gewicht dat er zeer waarschijnlijk
ander afval in zit dan het PBD”, legt Debora uit.
“We zien bijvoorbeeld regelmatig dat mensen
er piepschuim in doen. Vaak is dat een kwestie
van onwetendheid. Het is ook best lastig voor
inwoners om goed te scheiden.”
“Kijk hier nou eens,” roept Debora en haalt
ballonnen uit de bak. Voorzichtig pakt ze verschillende zakken uit de bak en vindt onder
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andere een set kabels. Erwin loopt naar voren
en haalt een kaartje op bij Quintin. “We laten
de inhoud van de bak staan en laten met dit
kaartje weten waarom we het niet hebben geleegd”, verklaart hij. “Net had ik een bak waar
onderin een dekzeil lag. De zakken met plastic
heb ik eruit gehaald en het zeil laten liggen.
Op het kaartje heb ik ingevuld dat zeil er niet
in thuis hoort.”

Zodra Quintin de lading heeft gelost, komt er
een grote shovel die alle zakken opzij duwt.
Een vorkheftruck pakt met de grijper grote balen plastic op en doet deze in de containers die
klaar staan.

Zo worden er toch een stuk of 15 kaartjes uitgedeeld. Af en toe verbazen zij zich over wat
er in de plastic bak zit. Van een wc-bril en kleding tot luiers en etensresten. “Dan is het geen
kwestie van onwetendheid meer en boeit het
afval scheiden je echt niet. Ik ga ook niet bezuinigen op de kaartjes die we ophangen aan
de bakken die niet het juiste afval hebben”,
lacht Erwin. Debora: “ik had een keer een bak
vol met restafval, papier en andere troep laten
staan met een kaartje. Heeft die gast gewoon
de bak aan de andere kant neergezet en het
kaartje eraf gehaald. Daar trappen we natuurlijk niet in.”
Storten bij het overslagstation
Ruim 1100 bakken zijn geleegd als we weer
richting Dordrecht rijden. Quintin vertelt dat
hij de ingezamelde lading gaat storten bij het
overslagstation. Daar aangekomen moet hij
even wachten tot de wagens voor hem de lading PBD hebben gelost. “We gaan nu terug
om naar onze startlocatie om te lunchen. Vanmiddag gaan we weer verder met de inzameling in Alblasserdam.”
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Lossen bij kunststofsorteerinstallatie
Pieter de Jong is chauffeur bij logistiek. Vandaag brengt hij twee perscontainers vol met
plastic zakken naar de kunststofsorteerinstallatie van N + P Recycling op de Heijplaat in
Rotterdam. Met ervaring rijdt hij zijn wagen
met aanhanger het terrein op bij het overslagstation. In verschillende stappen laadt hij de
containers en zet alles goed vast. “Hou je vast”,
waarschuwt Pieter. “Ik ga even een paar remtesten doen om te kijken of alles echt goed zit.”

Na een rit over de A15 neemt Pieter de afslag
van het industrieterrein. Aangekomen bij N+P
Recycling rijdt hij de weegbrug op en overhandigt de papieren. Op het terrein lost hij de aanhanger. “Nu is het een kwestie van wachten.
Kijk, ik heb een soort wekker. Als deze afgaat,
mag ik naar binnen om te gaan lossen.”
Na 20 minuten gaat de wekker en mogen we
het terrein op. Voorzichtig beweegt Pieter zijn
wagen achteruit richting de loosdeur. Bij het
groene licht mag hij naar binnen. Enorme bergen met zakken plastic komen ons tegemoet.
Na het openen van de klep, gaat de bak omhoog en leegt hij deze door langzaam naar voren te rijden.
Vlak daarna komt de shovel om alles snel opzij
te schuiven, zodat Pieter de volgende lading
kan lossen die hij weer ophaalt van het terrein.

Sorteren en verwerken
Bij de sorteerinstallatie maakt een machine de
zakken plastic kapot, waarna alles op lopende
banden gaat die de verschillende materialen
scheiden. “Hieruit ontstaan 10 verschillende
stromen”, vertelt Klaas Wierda, plantmanager bij N + P Recycling. “Bijvoorbeeld: plastic
flesjes, aluminium, drinkpakken, verschillende
plastic soorten. De tiende stroom (ongeveer
20%) is restafval. Dit hoort er niet in thuis,
daarom gaat het naar de afvalverbrandingsinstallatie. De overige stromen worden in balen
geperst. Deze gaan dan naar de verwerkers die
er nieuwe producten van maken. Een heel mooi
voorbeeld vind ik de voetjes die op de weg liggen bij wegafzettingen. Deze zijn gemaakt van
een van onze stromen, namelijk een mengsel
van verschillende plastics. Gespecialiseerde
verwerkers halen deze op en maken hiervan
granulaat (plastic korrels). Deze tussenstap is
nodig voordat het tweede leven van plastic kan
beginnen.”
Van het aluminium worden bijvoorbeeld onderdelen van treinstellen gemaakt. En van de verschillende soorten plastics maakt een volgende
verwerker granulaat om weer nieuwe producten van te maken. Zoals zeepflacons, een plastic flesje, deurmat of kinderwagen. Bart Bost
van Greentom: “onze kinderwagens bestaan
voor 97% uit gerecycled materiaal. Het frame
is gemaakt van polypropyleen, dat zijn bijvoorbeeld dopjes van limonadeflesjes. De stoffen
van de kinderwagen zijn gemaakt van Pet. Dat
is het plastic van transparante plastic flesjes.”
En zo is de cirkel rond.
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EEN DAG IN HET
LEVEN VAN…
MONICA PRAAT,
MANAGER LOGISTIEK BIJ AVR

5.30 uur

De wekker
gaat. Hup eruit, douchen, de
katten en onze hond te eten
geven, ontbijten en in de auto
naar Duiven.

7.30 uur

Ik kom aan en er is al behoorlijk wat drukte in de menghal. Hier mengen we
speciale stromen eerst voor, voor het latere
verwerkingsproces in de bunker. De shovel is
druk in de weer.

8.00 uur

Op maandagen is het altijd
druk. We beginnen
elke dag met een
dagstart. Dat is een
kort overleg met de
meewerkend voormannen van dienst.
Hoe hebben we het
gisteren gedaan, hoe
ziet de dag van vandaag
eruit en wat zijn zaken waar
we op de lange termijn mee bezig zijn?
Vandaag hebben we een bijzonder geval: in de
papierpulp is een aantal stenen gevonden. Niet
van ons terrein, dat heeft de meewerkend voorman al gecontroleerd. Deze zijn er dus bij de
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klant in gekomen. Heel vervelend, want de collega’s van productie zijn hier erg druk mee geweest. In de toekomst willen we dit voorkomen.
Later op de dag krijg ik een idee en bel collega Vincent in Rozenburg. Die hebben met de
nascheidingsinstallatie ervaring met het automatisch scheiden van ongewenste materialen
in de afvalstroom. Hij helpt me aan een contactpersoon. Ik bel meteen en bespreek met
de projectleider of zij bij ons in Duiven kunnen
helpen. Dat lijkt te kunnen. Ik ben benieuwd!
Daarna geef ik de voorraadstanden in die door
mijn team zijn opgenomen. We hebben daar
een speciaal systeem voor. Dit is belangrijk.
Aan de hand daarvan bepalen we of we ergens
moeten bijsturen en kan de manager productie de doorzet bepalen. Hij heeft de berekende
getallen en ik de geschatte. Op een klein verschil na moeten deze getallen in lijn liggen met
elkaar. Dat liggen ze niet. Vorige week zagen
we dat ook al, daarom legt hij nu de vraag bij
Onderhoud om de kranen te kalibreren.
Ik ben nog niet klaar. De planning van de TCI
(thermische conversie installatie) is aan de
beurt. We houden van beide installaties de
planning en de daadwerkelijke aanvoer per dag
bij. Zo houden we vinger aan de pols met betrekking tot de balans in het afval, maar ook
de hoeveelheid. Het vuurtje moet immers wel
blijven branden!

11.00 uur

Ik krijg bezoek van de firma
Kooi. Wij huren hier een mobiele warmtebeeldcamera maar waarschijnlijk is er een goedkopere oplossing. We gaan eerst even het terrein
op om de logistieke werkgebieden te bekijken
en dan gaan we om de tafel.

14.00 uur Het is tijd om naar wat e-mails

te kijken en om de meetings van morgen voor
te bereiden.

15.00 uur

Ik heb een overleg met mijn
leidinggevende. We gaan lekker vlot door de
openstaande punten heen. Daardoor hebben
we niet het volle uur nodig.

12.30 uur

Na een snelle lunch check ik
nog snel de laatste zaken voor het wekelijkse
logistieke overleg.

17.00 uur

13.00 uur

We starten met ons overleg.
Onze coach is er ook met goede op- en aanmerkingen over punten waar we nog kunnen
verbeteren.

Het
is mooi geweest voor
vandaag, morgen weer
een dag!

AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval. Dit afval wordt omgezet in
energie en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven.
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TOEKOMST VAN
DE BRANCHE:
WAT STAAT ONS
TE WACHTEN?
De afval- en reinigingssector is altijd in beweging. Onze wagens worden steeds duurzamer.
We scheiden afval steeds beter. Er is statiegeld
op kleine flesjes. CO2 wordt afgevangen. We
werken steeds meer digitaal… En ga zo maar
door. Wij bespreken twee opvallende ontwikkelingen uit de sector.

Waarom wagens steeds duurzamer worden
Weet je nog? Dikke rookpluimen uit de uitlaat, het brullen van de dieselmotor bij het
optrekken van de vrachtwagen. Het is nog
niet eens zo lang geleden dat de meeste
vrachtwagens hoorbaar door de straten, wegen en over snelwegen denderden. De laatste
jaren heeft de ontwikkeling van vrachtwagens
een enorme vlucht genomen. Dat moest ook
wel, want de Europese normen voor de CO2uitstoot worden steeds strenger. Dat is ook te
merken in Nederland, waar je in binnensteden
steeds meer emissie loze zones krijgt.
Brandstof van plantenresten
De betere dieselmotoren halen deze normen
waarschijnlijk niet. Hoewel diesel steeds schoner wordt. Zo is HVO100 een bijna CO2-neutraal alternatief voor diesel. HVO100 staat
voor 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil.
Deze brandstof wordt gewonnen uit voornamelijk plantenresten, afval- en restgrondstoffen
en ander organisch materiaal. HVO100 vermindert de uitstoot van stikstof (-9%), koolmonoxide (-24 %), roet en fijnstof (-33 %).
12 | De AfvalHeld 2022

Diesel blijft nog een belangrijke brandstof om
alle CO2-doelstellingen te halen. Moderne dieselmotoren hebben een ultraschone uitstoot
en kun je daarom niet meer als ‘vies’ bestempelen. Velen zien HVO100 als de ontbrekende
schakel tussen elektrische en dieselauto’s.
Eerste elektrische zijlader
Maar er komen ook steeds meer brandstofalternatieven. Zo had Daf in 2011 de primeur
met de eerste hybride vrachtwagen, met een
dieselmotor en elektromotor. Ook CNG en LNG
(gas) als brandstof van vrachtwagens deden
hun intrede. En zoals we zien bij personenwagens, komen er steeds meer vrachtwagens die
volledig elektrisch rijden. HVC en ROVA namen
in 2020 de eerste elektrische zijlader voor de
inzameling van afval in gebruik.
Sindsdien komen er steeds meer elektrische
inzamelwagens bij, zoals bij Circulus. Goed
nieuws, want het doel is om in 2030 de stedelijke afvalinzameling volledig te verduurzamen door onder andere elektrische inzamelvoertuigen.

CO2 afvangen bij verbrandingsinstallaties
Zo werkt het:
Bij het verbranden van restafval of ander niet
recyclebaar afval, komen rookgassen vrij.
Verbrandingsinstallaties maken deze rookgassen schoon, maar kunnen niet voorkomen dat
er ook veel CO2 in de lucht terecht komt. En
dat in een tijd waarin we de uitstoot van CO2
fors moeten verminderen. Reden ook waarom
de overheid vanaf 1 januari 2021 een CO2heffing heeft ingevoerd. Al voor die tijd zijn
verschillende bedrijven, zoals AVR, Attero en
HVC begonnen met het opvangen van de CO2
in de schoorsteen.
Hoe werkt dit
Steeds meer bedrijven met verbrandingsinstallaties gaan daarom uit de schoongemaakte

rookgassen in de schoorsteen CO2 afvangen.
Dit gebeurt door de CO2 te binden aan een oplosmiddel. Door de CO2 onder druk te zetten
en te koelen, wordt de CO2 vloeibaar gemaakt
en opgeslagen. Vervolgens kan deze CO2 bijvoorbeeld gebruikt worden in de glastuinbouw.
Paprika’s
Paprikateler Marcel Numan gebruikt voor zijn
kassen vloeibare CO2, afkomstig uit de Bioenergiecentrale van HVC in Alkmaar “Voor het
kweken van paprika’s heb je licht en CO2 nodig. De planten gebruiken als het ware de CO2
als een extra bron om gezond te worden. HVC
stoot deze uit. Nu wordt dit deels afgevangen,
gefilterd en omgezet in zuivere CO2. Deze geef
ik aan mijn planten die het verbruiken en daardoor goed kunnen groeien. Hoe mooi is dat.”
De AfvalHeld 2022 | 13

EEN DAG IN HET
LEVEN VAN…

11.30 uur

We krijgen
een melding van gedumpt
afval en puin bij een ondergrondse container. Ter
plaatse doen we een kort
buurtonderzoek om te
achterhalen waar het gedumpte puin vandaan komt.
Helaas zonder resultaat.

JEROEN NEED EN ROY ARTS,
SERVICEMEDEWERKERS BIJ
DE GEMEENTE ARNHEM
7.15 uur We beginnen de
dag met koffie.

7.30

uur

Aanvang
dienst: we kijken in het wijk
postvak of daar nog meldingen/klachten in liggen. Vervolgens checken wij het meldingsprogramma Fixi en rijden
richting Arnhem-Zuid.

12.30 uur Pauze: koffie en een boterham.
13.00 uur

Onderweg naar de volgende
melding zien wij een grote uitstekende tak die
over het fietspad hangt. De tak hangt zodanig
laag dat het een gevaarlijke situatie kan opleveren voor de fietsers. We snoeien de tak en
gooien deze op de bak.

13.40 uur Melding over een
verstopte put door frituurvet.

8.00 uur

We rijden diverse hotspots af
waar vaak afval wordt gedumpt. We vinden
meteen een aantal flessen met motorolie en
glaswerk. Bij het volgende plein vinden we een
aantal autobanden en wederom glaswerk.

14.30 uur Pauze

14.45 uur

9.00 uur

We zien een
betonpaal die omver gereden is door, waarschijnlijk,
een vrachtauto. De paal is
nog in prima staat dus we
zetten hem weer recht en
het probleem is weer opgelost.

9.15 uur Pauze: koffie en een boterham.
9.30 uur

Vervolgens rijden we naar het afval brengstation om te lossen.

10.00 uur

We krijgen een
melding vanuit Fixi over wortelwerking en struikelgevaar door
omhoog staande bestrating.
We rijden ernaartoe en herstellen de bestrating.

11.00 uur

We krijgen een melding binnen
over glas op een fietspad.
We gaan op weg en ruimen
het glas op.
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Er komt
een melding binnen over
een kapotte prullenbak.
We vervangen de buitenbak en plaatsen deze weer
terug.

15.10 uur

We krijgen een melding over
gedumpt grof afval. Ter plaatsen treffen we wat
puin en houtafval aan.

15.20 uur We rijden nog een keer naar de
stort om te lossen.

16.15 uur
naar huis!

De dienst zit er weer op. Op

De taak servicemedewerker valt onder onderhoud/buitendienst van de Gemeente Arnhem. In
opdracht van de Gemeente Arnhem en de burgers voeren zij diverse diensten uit: het plaatsen en vervangen van banken, prullenbakken en
(diverse) paaltjes. Kleine snoeiwerkzaamheden,
herstellen van straatwerk, ophalen van (grof)
afval, dumpingen en verstoppingen van putten.

RELLEN IN
ROTTERDAM
Piet Klein, teamleider Wijk ReinigingsTeam
Centrum, en Michael Michielsen, chauffeur Inzameling Noord, vertellen hoe zij de avond, nacht
én ochtend van 19 op 20 november 2021 hebben
ervaren. De avond en nacht van de rellen op en
rondom de Coolsingel Rotterdam.

Piet Klein: “Op vrijdagavond 19/11 stond het
regulier schoonmaken van de Diergaardetunnel
gepland van 21 tot 6 uur ’s ochtends. We stonden met 5 collega’s klaar, door de rellen mochten we niet naar buiten. We zijn in de kantine
gebleven én hebben 10 extra collega’s meteen
gebeld. We wisten dat we extra mensen nodig
hadden om later alles op te ruimen in de stad.
Om 3 uur ’s nachts kwam het sein van de politie dat we rondom het nog voor onderzoek afgezette gebied op de Coolsingel konden gaan
opruimen. Toen hebben we nog 10 collega’s erbij opgeroepen. We zijn met RAVO’s en vegers
aan de slag gegaan. Om 06.30 uur konden we
ook de rest van de Coolsingel op. We werden
steeds op de hoogte gehouden via de crisisapp.
Ter plekke zijn we flink geschrokken: Hoe kan
dit? Waarom doen mensen dit? Wat voor nut
heeft dit? Overal vernielingen en verbrand spul.
We hebben er niet te lang bij stil gestaan, we
hebben het gewoon schoongemaakt. Dat is echt
Rotterdams: niet lullen maar poetsen.”
Michael Michielsen: “Ik was die avond thuis, op
social media volgde ik wat er gebeurde. Om 22
uur kwam de oproep om je als chauffeur aan te
melden en standby te staan. Dat heb ik meteen
gedaan. Want niemand sloopt de stad, daar blijf
je met je handen vanaf. Rond 2 uur ’s nachts
zijn we met zes achterladers en twee knijpwagens uitgerukt naar de Coolsingel. Overal fietswrakken, uitgebrande deelschooters, hekken,

stenen, stoelen, in de brand gestoken materialen. Toen ik dit zag dacht ik; dat ze dit de
stad aandoen…. Samen met Reiniging zijn we
gestart vanaf het Hofplein om ervoor te zorgen
dat de Coolsingel zo snel mogelijk weer vrijgegeven kon worden. Dat is ook het mooiste van
ons beroep, dat je in aantal uren tijd weer de
stad schoon en opgeruimd hebt!”
“Het was heel verrassend om de koning op het
stadhuis te ontmoeten, ik wist van niets. We
voelen ons zeker hierdoor gezien en gerespecteerd. Ook later die week hadden we nog een
bijeenkomst met de wethouder en onze directeur als dank voor ieders inzet.”
Koning Willem Alexander bracht een bezoek
aan het stadhuis van Rotterdam op maandag
22 november 2021. Hij vroeg aan Piet Klein:
“Wat trof je allemaal aan?” Piet antwoorde:
“Een hoop rotzooi.” Vervolgens vroeg de koning: “Hoe pak je dit aan?” “Gewoon beginnen
en schoonmaken”, aldus Piet.
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BCABINE

5
FRONTZICHT
SPIEGEL
Laat zien of zich iets
of iemand vlak voor
de wagen bevindt.

Hoe herkenbaar:

onze inzamelwagens die
dagelijks steden, dorpen
en buitengebieden
doorkruisen om ons
afval – en grondstoffen!
– op te halen. We zien ze
meestal van ver. En zijn blij
dat ze weer langskomen. Wat de meesten
nooit zien, is de inrichting van de cabine. De plek
van waaruit de chauffeur veel en complexe taken uitvoert.
Slimme apparaten, camera’s, spiegels, knoppen en meer:
over multitasking gesproken! We leiden je graag rond in een
gloednieuwe elektrische zijlader. Stap in de cabine, neem
plaats en maak een denkbeeldig ritje!

1
STUURWIEL

2
JOYSTICK
Joystick zijladerarm
waarmee de chauffeur de
container oppakt en leegt.

3 4
MONITOREN VAN HET
CAMERASYSTEEM
Deze volgen de fases van het legen van een
container aan zijkant en bovenzijde. Detail: op
de linkermonitor zie je een verticale streep.
Zo ziet de chauffeur waar hij de wagen moet
stoppen om de container goed te pakken.
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8

6
CORNER
EYE

DODEHOEKSPIEGEL

Monitor van
de camera die
voor- en zijkant
wagen laat zien.

Laat een breed beeld
zien naast de wagen,
bijvoorbeeld het
fietspad.

7
HOOFDSPIEGEL

9
NOODSTOP
Zet de armen
waarmee de
container wordt
opgetild of de
wormen van het
persmechanisme in
de opbouw direct stil.

10
BEDIENINGSSCHERM
Bedieningsscherm
voor de zijlader.

11
CONTAINERMANAGEMENTINSTALLATIE
Installatie waarmee
een leging van een
container wordt
geregistreerd.

12
BOORDCOMPUTER
Boordcomputer met
routekaarten.

Met dank aan collega’s Vincent Noordam,
De AfvalHeld
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Frank Kersten
en Oscar Faber

‘BLIJF ALTIJD
RUSTIG’
Agressie en geweld: niet alleen ambulancepersoneel en andere hulpverleners hebben
ermee te maken. Ook de afvalbranche loopt hier
tegenaan. Agressief gedrag van andere weggebruikers, burgers die het niet eens zijn met de
regels of collega’s die het je lastig maken. Maar
de medewerkers in onze branche staan hun
‘mannetje’ als het erop aankomt. Enkele Helden
vertellen hun verhaal en laten zien hoe je er het
beste op kunt reageren.
We legden een paar vragen voor aan chauffeur
Martijn Koenders (Meerlanden), inzamelaar
Wiljan Bruil (PreZero) en IBOR-medewerker
Harm Hendriks (Dar).

Heb je wel eens te maken gehad met
agressie of geweld in je werk?
Wiljan: “Wij moeten PMD-bakken afkeuren als
er verkeerd afval in zit. Sommige mensen worden agressief wanneer dit gebeurt. Toen een
nieuwe regel van afkeuren werd ingesteld, was
de agressie het ergst, maar nu mensen weten
dat wij opletten wat er in de afvalbakken gegooid wordt, is het een stuk rustiger.”
Reactie van burgers op (nieuwe) regels herkent
ook Harm die dagelijks in de openbare ruimte
werkt: “Ik spreek regelmatig mensen aan die iets
aan het dumpen zijn. Zij voelen zich dan betrapt
op iets wat niet mag. Waardoor je nog weleens de
nodige ziektes naar je hoofd geslingerd krijgt. We
worden ook lastig gevallen of horen gemopper.
Bijvoorbeeld als bewoners vinden dat we iets mee
moeten nemen wat buiten onze taken hoort.”
Martijn: “Ik heb wel een voorbeeld wat me goed
is bijgebleven. Een aantal jaar geleden gaf ik per
ongeluk geen voorrang aan een automobilist.
Deze persoon haalde mij in en stopte voor mij bij
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Martijn Koenders, Meerlanden

de volgende stoplichten. De man stapte uit en
kwam verhaal halen bij mijn portier. Ik was best
onder de indruk van zijn verbale en non-verbale
agressie, en deed mijn deur op slot.” Het liep
gelukkig goed af en Martijn heeft begrip voor de
situatie: “Ergens snap ik hem wel. Hij was geschrokken. Daardoor werd hij boos. Doordat ik
rustig en geduldig bleef, heeft de man op zijn
manier zijn hart kunnen luchten. Ik doe gewoon
mijn werk op een professionele manier en krijg
daar gelukkig regelmatig positieve reacties op.”
Heb je het idee dat het de laatste jaren vaker voorkomt?
Harm: “Ik heb wel het gevoel dat mensen de
laatste jaren een korter lontje hebben. Dit komt
denk ik ook door de situatie die er nu is rondom
corona. Dan is het niet direct agressief, maar
wel wat geïrriteerder. Als je hier op de verkeerde manier op ingaat, kan het escaleren.”
Martijn merkt dat mensen elkaar steeds minder
ruimte geven op de weg. “Vooral bij het inhalen van een vrachtwagencombinatie, die direct
na invoegen met 60 km/u op de snelweg ook
gelijk twee banen opzij moet om voor te sorteren voor de juiste rijbaan van zijn route.” Daar
heeft Martijn nog wel een tip voor (zie kader).
Hoe reageer je op agressie of geweld en
hoe helpt je werkgever hierbij?
Martijn: “Meestal kijk ik even vriendelijk of ik
zwaai gewoon, ook het gebaar sorry doet wonderen. Dit zijn de teksten die ik regelmatig gebruik als het even niet gaat zoals je dacht dat het
zou moeten gaan: ‘Kalm an’, ‘Iedereen weer veilig
naar huis, ’Denk om je hart’, ‘Rust kan je redden’.”

Harm Hendriks, Dar

Wiljan: “Ik doe netjes tegen de mensen. Ik ben
zelf rustig. Als mensen tegen ons schreeuwen
geef ik aan dat wij dit ook niet tegen hen doen.
Wij geven aan dat we de bakken moeten controleren omdat de gemeente dit wil.” Harm:
“Vanuit mezelf ben ik vrij rustig. En reageer ik
snel de-escalerend. Als mensen kortaf of snauwend iets zeggen, leg ik het vaak naast me
neer. Reageren heeft dan weinig zin. Soms geef
ik ook wel kort aan dat de manier waarop je
wordt aangesproken niet nodig is. Afhankelijk
hoe de ander daarmee omgaat, kan ik daarna
inhoudelijk uitleg of antwoord geven.”
Veel bedrijven geven hun medewerkers trainingen ‘omgaan met agressie’. Harm: Als je hier
extra hulp voor wilt, is die ruimte en begeleiding er.” “Onze teamleiders geven ons regelmatig tips en we kunnen altijd bij ze terecht als
we vragen hebben”, zegt Martijn, “Een training
waar ik veel aan heb gehad was die waarin we
praktijksituaties met behulp van een acteur in
de vorm van rollenspellen hebben nagespeeld.
Dat leverde veel handvatten op. De training
fysieke zelfverdediging met een vechtsport-instructeur was ook zeer helpend.”

Heb je tips of ideeën voor collega’s en andere bedrijven over hoe je dit het beste
kunt aanpakken?
Rust bewaren is een veel gehoord middel. Wiljan: “Blijf altijd rustig. Als je terug schreeuwt is
het hek van de dam. Ze schreeuwen dan nog
harder terug.” Harm: “Blijf zelf rustig. Dat is het
belangrijkste. Eerst luisteren en doorvragen wat
er bij de mensen speelt. Dan voelen ze zich gehoord. Daarna is het belangrijk om rustig een inhoudelijke reactie geven. En dan niet alleen dat
iets niet kan. Maar ook waarom dit zo is. Ook al is
dit niet het antwoord wat ze willen horen. Als je
duidelijk en rustig bent, hebben ze er bijna altijd
begrip voor.” Belangrijk is om niet in discussie te
gaan. Dan kun je het beste doorverwijzen naar
de leidinggevende of het klantcontactcentrum.
Dar vraagt bijvoorbeeld alle collega’s het te melden als ze zich bedreigd of aangevallen voelen.
Dat doen meer bedrijven, door het vast onderdeel van het werkoverleg te maken. Op die manier krijgen ze zicht op situaties waarmee hun
medewerkers te maken hebben. Op basis daarvan kan de organisatie de hulp, ondersteuning,
voorlichting, instructie of training beter inrichten.

De tip van Martijn voor het passeren van de vrachtwagencombinatie: “Wacht totdat de combinatie op de
juiste baan zit en blijf rechts rijden. Haal de combinatie rechts in en voeg ruim voor de vrachtwagen in
naar links. Een auto accelereert namelijk altijd sneller dan een vrachtwagen. Door zo te handelen ervaart
iedereen minder stress en er is ruimte genoeg. Die ruimte maak je door zelf goed afstand te houden.”
De AfvalHeld 2022 | 19

EEN DAG IN HET
LEVEN VAN…
ANNEJETSKE VAN DER SLIK,
BELADER BIJ CYCLUS
11.00 uur

We hebben al een aardig stuk
van de route gereden en het voertuig
zit bijna vol. Het is
praktischer om nu
eerst te storten op
het overslagstation,
vervolgens te lunchen
en daarna gelijk weer
de route te vervolgen.

7.00 uur

Ik start rond
06.30 of 07.00 uur. Dan meld
ik mij bij de balie zodat ze
weten dat ik aanwezig ben.
Ik kijk op de lijst met wie ik
die dag werk. Vervolgens ga
ik mij omkleden en zoek ik
mijn team op. We nemen altijd
vooraf even de route door. Ik drink
geen koffie dus ik
neem altijd een blikje
energydrank. Afhankelijk van de route vertrekken we
meestal tussen 7.00
en 7.30 uur.

12.00 uur

7.30 uur

We beginnen aan de route.
Vandaag zamelen we
het PMD-afval in, in
het gebied van de
Reeuwijkse Plassen.
Dit is een erg mooi
gebied om te rijden.
Dit doen we met een
klein inzamelvoertuig. Dit
is geschikter omdat het een
groot gebied is met smalle wegen, minder woningen en dus minder afval om in te zamelen.
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Ik
heb nooit zin om
mijn brood te smeren. Als we onderweg
zijn en geen tijd hebben om terug naar het
hoofdkantoor te gaan,
dan halen we onderweg wat
te eten bij de supermarkt. Meestal haal ik dan
wat makkelijks en ongezonds. Gelukkig eten
we vandaag in de kantine op het hoofdkantoor.
Daar eet ik vaak wat gezonder. Vandaag kies ik
voor een salade, de dag special en een verse
jus d’orange.
In de pauze bespreken we ook altijd met collega’s hoe het bij iedereen gaat. Als er collega’s
zijn die achter lopen terwijl wij goed op schema
zitten, dan kunnen we hen aan het einde van de
dag mogelijk nog helpen.

12.45 uur

Na de
pauze gaan we weer verder met de route. Het
is vandaag erg mistig
maar wel lekker weer
om te werken. Terwijl
we onderweg een foto
voor dit artikel maken,
kwam een inwoner naar
ons toe om te vragen of
ik op de foto ging om de
Miss Nederland Verkiezingen
te winnen.

15.00 uur

Als we
klaar zijn met de inzameling bellen we naar kantoor om te vragen of
de hele route gereden
is. Zij kunnen namelijk
meekijken in het routesysteem. Als er nog een
straat is die we vergeten
zijn, kunnen zij dat zien.
Als alles in orde is, gaan
we weer storten op het overslagstation.

15.30 uur

Voordat we bij het hoofdkantoor aankomen, kijken we
nog even of we moeten tanken en gaan we vervolgens het voertuig
schoonmaken. Als laatste leveren we de sleutels en papieren in en noteren
we onze uren. Ik kleed mij om, meld mij af en ga weer naar huis. Nog één
dag werken en dan is het weekend!

Bij Cyclus ondersteunen we onze gemeentelijke opdrachtgevers bij het creëren van een
schoon en veilig leefmilieu.
Cyclus zorgt dat het afval van inwoners wordt opgehaald en dat het netjes blijft op straat.
Daarbij is het realiseren van de VANG-doelstellingen binnenshuis en buitenshuis de rode
draad voor ons werk.
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SPECIALE
VONDSTEN BIJ
DE KRINGLOOP
De kringloop is allang niet meer een plek waar
men alleen naartoe gaat vanwege de lage
prijzen. Ook bijzondere items vinden hun weg
naar de kringloopwinkels. Rd4 en Kringloop de
Kempen delen hun meest bijzondere vondsten
met ons.

Van links naar rechts: Danny Alosery, Ger Breemen en Mark Janssen.

Danny Alosery, Ger Breemen en Mark Janssen
werken bij Reinigingsdiensten Rd4, bij de Kringloopshops Ze zijn experts in hun vakgebied:
Danny is specialist in speelgoed, Ger in huishoudelijke spullen en algemene gebruiksvoorwerpen en Mark in meubels. Ze werken met een
groot team op de afdeling assortimentsbeheer
op het Rd4 hoofdkantoor. Op deze kringloopafdeling komen alle tweedehands spullen terecht
die via de BEST-tas, inboedelservice, milieuparken en inleverpunten van de drie RD4U Kringloopshops binnenkomen. “Wij hebben samen
behoorlijk wat jaren werkervaring én veel kennis over antieke en unieke tweedehands spullen. Daar ligt onze passie en interesse.”
Speciaal
Voorbeelden van unieke en bijzondere vondsten
hebben de mannen genoeg. Zeldzaam speelgoed uit begin vorige eeuw, speciaal glaswerk
en design meubels. Op de foto tonen de heren trots een levensgrote interactieve helm van
Transformers, een bijzondere hoed in een metalen opbergbox en een design tafel met stoelen.
Het meest unieke dat Ger ooit vond is een brief
van Koningin Juliana. Danny vindt regelmatig
heel oud speelgoed van bijvoorbeeld Buddy L,
Tonka of zeldzame Pokémon kaarten. “Maar de
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waarde doet ons niet zoveel”, geven ze aan.
“Het gaat ons om het verhaal achter het product en de geschiedenis ervan.”
De bijzondere spullen worden altijd apart gehouden. Na melding bij de leidinggevende wordt
de vondst goed ingepakt. Daarna wordt samen
met een filiaalleider van een van de kringloopwinkels de waarde bepaald en dan is het product te koop.
Trots
“Het meest trots ben ik op mijn werk en de samenwerking met collega’s. Als dat goed loopt,
dan krijg ik daar energie van”, vertelt Mark. Ger
is er trots op dat hij mensen dingen kan leren
en dat ze daardoor groeien als mens en collega. Hij is er ook trots op dat hij steeds dat ene
unieke item tussen al die tweedehands spullen
weet te vissen. En Danny vindt het een uitdaging om tussen die vele kringloopspullen bijzonder speelgoed te vinden en deze met zorg te
behandelen. “Wij zouden mensen willen zeggen
dat ze spullen die nog goed zijn nooit moeten
weggooien. We willen graag dat mensen spullen inleveren via de BEST-tas, milieuparken of
bij de kringloopwinkels. Op deze manier verkleinen we onze afvalberg en kunnen we spullen een tweede leven geven.”

Ook bij Kringloop de Kempen in Veldhoven
krijgen ze regelmatig wat moois binnen. Zo kregen zij twee jaar geleden een prachtige gietijzeren kachel binnen (zie foto). Ook komen er regelmatige mooie vintage items binnen: bijvoorbeeld
een Deense design eettafel met stoelen. De mooiste en meest bijzondere producten worden opgeslagen en gedocumenteerd. Daarna worden deze
op de jaarlijkse veiling van Kringloop de Kempen
verkocht, zoals de gietijzeren kachel.
Ook met beschadigde producten weet de kringloop raad: deze worden door vakmensen in het
circulair ambachtscentrum opgeknapt. Zo kunnen
ook deze spullen een nieuw huisje vinden.
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EEN DAG IN HET
LEVEN VAN…
MARCEL STELLAARD,
SERVICEMEDEWERKER, INSPECTEUR BIJ TEEUWISSEN

9.00 uur

We rijden door naar ons volgende bezoek, ditmaal een vrachtwagenreparatiebedrijf. Een inpandige installatie. Na wat
controles geven we al snel het advies om te
ledigen in verband met de maximaal aangetroffen olielaag in de olieafscheider. Het bezoek
wordt alvast ingepland. Een monteur wordt ook
ingeschakeld om het aanwezige oliealarm en de
hoogwatermelder te controleren op storing. Tot
aan de lunch zijn er nog een aantal bedrijven
waar we langs gaan.

6.00 uur

We starten de dag redelijk vroeg.
Samen met een team collega’s verzorg ik inspecties en metingen van oliebenzineafscheiders voor verschillende opdrachtgevers in het
hele land. Vandaag staat een route richting
Friesland op het programma. We gaan langs
bij verschillende opdrachtgevers. We bezoeken
een jachthaven, enkele tankstations en een
vrachtwagenreparatiebedrijf. We letten onder
andere op de werking van vlotters, vloeistofhoogtes, de vervuilingsgraad van aanwezige
koolwaterstoffen
en
uitgezakt slib. Daarnaast
controleren
we de opbouwen op
gebreken en de ligging van de installatie in het straatwerk.

7.50 uur

Het
eerste bezoek is aan
een jachthaven tussen de Friese Meren,
waarbij we een lijngoot controleren en
een oliewaterafscheider
van de takelplaats gemeten wordt. Na diverse controles en metingen maken we foto’s ter ondersteuning van het meetrapport. Dit versturen we
direct digitaal naar kantoor. Daar werken ze het
uit met de daarbij behorende adviezen.
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13.30 uur

We
bezoeken een mooie
locatie aan de rand
van een golfbaan.
We hebben geluk!
Ik heb wel eens
meegemaakt
dat
er een berg grind
op de put lag en ik er
niet bij kon.

14.30 uur

Laatste bezoek van vandaag
met een controle en meting van de oliebenzineafscheider onder een
viaduct van de A1.
Hier heb ik een keer
een grote hoeveelheid aan olie waargenomen,
mogelijk afkomstig van
een lekkage van een
auto.

Rioolreiniging Huizen B.V.
Teeuwissen Rioolreiniging is al meer dan een
halve eeuw gespecialiseerd in alles wat te
maken heeft met aanleg, onderhoud, reiniging en reparatie van riolen.

NOODWEER IN
LIMBURG
Op 13 juli 2021 was het noodweer in het zuiden
van Limburg. Door zeer stevige regenval waren
er verschillende overstromingen in Zuid-Limburg. Het noodweer gaf veel wateroverlast bij inwoners en bedrijven. Vijvers liepen over, straten
stonden onder water, beekjes en de Maas traden
buiten hun oevers. Hierdoor kwamen woningen
onder water te staan en grote delen van het wegennet werden onbereikbaar. Er was veel schade,
waar op de dag van vandaag mensen nog steeds
hinder van ondervinden. Een zware klap voor de
regio. Bij Rd4 stonden ze klaar voor de regio:

Jeroen Reijns, manager productie bij Rd4: “In
de avond van 13 juli werd onze wachtdienst
door diverse gemeenten gebeld voor hulp. Met
name onze veegwagens werden ingezet om wegen en pleinen snel weer toegankelijk te maken. Door de overstromingen ontstonden modderstromen, waardoor de wegen sterk vervuild
waren met modder.
Zoals ook op het nieuws te zien was, was de
ravage in Valkenburg het grootst. De dagen na
de overstroming hebben wij met twee kraanwagens geholpen in het centrum om de inboedels
van horeca en woningen op te knijpen en het
centrum schoon te krijgen.

Onze medewerkers hebben dag en nacht gewerkt om bovenop onze normale werkzaamheden het gebied weer schoon en toegankelijk
te krijgen. Door de overstromingen hebben wij
ook onze papierinzameling tijdelijk stop moeten
zetten en waren straten en wijken niet bereikbaar voor huis-aan-huis inzameling.
Onze medewerkers zijn trots dat zij hebben
mogen bijdragen aan alle hulp in de regio. Er
ontstond een groot gevoel van saamhorigheid
en deze crisis heeft onze band als collega’s
versterkt. Ook kregen wij van burgers diverse
complimenten: ze waren oprecht blij met onze
hulp.”
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WAGEN VAN
DE TOEKOMST:
ELEKTRISCH,
WATERSTOF OF …
Bas Scheele, vertegenwoordiger van BekkerLaGram, is veel bezig met de toekomst van het
wagenpark. Worden wagens elektrisch, rijden
ze op waterstof of krijgen we toch een combinatie? Bas deelt zijn mening.

“Ik denk dat we in de toekomst een verdere
ontwikkeling van batterij-techniek (elektrisch
rijden) en waterstof-techniek gaan zien. En natuurlijk ook de infrastructuur van beide.” Aan
het woord is Bas Scheele. Hij werkt sinds maart
2019 bij BekkerLaGram. Dit bedrijf maakt en
levert materieel dat wordt gebruikt bij afvalinzameling, containerreiniging, rioolreiniging en
straatreiniging. Zij ontwerpen en produceren
onder andere kolkenzuigers, containerreinigingssystemen en wegdekreinigers.
Waterstof
“Tussen 2025 en 2030 komen er steeds meer
emissievrije zones. Dan zijn alleen emissievrije
vrachtwagens welkom in deze gebieden. Dat
geldt dus ook voor inzamelvoertuigen en reinigingsvoertuigen zoals veegmachines en kolkenzuigers. Onze leveranciers en wij houden
rekening met deze veranderingen. Dit leidt tot
nieuwe producten. We hebben bijvoorbeeld een
compleet elektrische veegmachine in ons aanbod. En vorig jaar hebben we de eerste emissie loze kolkenzuiger geleverd aan Gemeente
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Rotterdam. Door de combinatie tussen accu- en
waterstoftechniek is dit voertuig voortdurend
inzetbaar en stoot het enkel waterdamp uit.”
Compacte wagens
Bas verwacht dat vrachtwagens in de toekomt
soms worden voorzien van enkel een batterijenpakket en soms van een batterijenpakket in
combinatie met waterstoftechniek. “De grootste uitdaging met elektrisch rijden is nu nog
het tussentijds opladen. De actieradius wordt
steeds groter, maar voor sommige werkgebieden en werkzaamheden kan een combinatie
met waterstof de oplossing zijn. Voor bovengrondse inzameling in binnensteden, zullen
steeds meer organisaties kiezen voor compacte
elektrische voertuigen”, verwacht Bas. “Deze
wagens rijden vervolgens naar de buitenring
van de stad waarna het afval in een container
of grotere vuilniswagen gaat.”
Door ontwikkelen
“In onze branche is iedereen bewust bezig
met duurzaamheid. Bij iedere keuze moet je

hierover nadenken. Ik vind dat iedere organisatie per werkgebied moet kijken welke mogelijkheden het beste aansluiten op hun werk.
Alleen elektrisch of een combinatie met waterstof. De technieken zijn er. Nu is het een
kwestie van door ontwikkelen en standaardiseren.”
Ga het avontuur aan
Wat vinden chauffeurs van deze ontwikkelingen? “Bij demonstraties merken we dat mensen het elektrisch rijden een grote verandering vindt. Onze ervaring is dat dit vaak een
kwestie van wennen is. Het elektrisch werken
geeft namelijk veel voordelen: veel minder
geluid en geen dieseldampen. Is de chauffeur
er eenmaal aan gewend, dan zijn ze vaak heel
enthousiast. Voor sommigen is het een sport
om bijvoorbeeld zo lang mogelijk met een
batterijlading te doen. Ga een keer op pad, rij
mee met een collega en ga het avontuur aan.
Dit gaat namelijk de toekomst zijn.”

Bas Scheele, BekkerLaGram
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EEN DAG IN HET
LEVEN VAN…
CHARLES BOAFO,
LOGISTIEK MEDEWERKER
BIJ VEYZLE

6.30 uur

Ik vertrek iedere ochtend rond
half 7 naar mijn werk. Dan zet ik ’s ochtends
mijn favoriete traditionele Ghanese muziek aan
in de auto, zodat ik met een goed humeur mijn
dag kan beginnen!

7.00 uur

Aangekomen op de Veyzle locatie
in Hoensbroek. Samen met mijn collega’s starten wij de ochtend met een bakje koffie of thee
en maken we een taakverdeling. Dit doen wij
iedere ochtend, zodat alle werkzaamheden van
die dag zo goed mogelijk uitgevoerd kunnen
worden. Wij zijn een hecht team, dus samen
werken gaat ons goed af. Een belangrijke factor
als je het mij vraagt. De fijne band met collega’s maakt mijn werk echt bijzonder.

7.15 uur Het echte

werk kan beginnen! We
controleren eerst de
heftruck voordat we
ermee kunnen werken. Vervolgens komen
klanten papier aanleveren wat verwerkt wordt
met de heftruck. Daarmee
kunnen we ook balen papier in
voorraad zetten. Inkomende stromen worden gecontroleerd en geladen voor af transport.

10.00 uur

De eerste pauze start. Rond
dit tijdstip hebben we voldoende materiaal verwerkt en kunnen we even genieten van een lekker ontbijtje/tussendoortje en een kop koffie.

10.15 uur

We gaan
weer door! Dat betekent
dat ik verantwoordelijk
ben voor het laden en lossen van alle vrachtwagens
die papier of kunststof bij
ons komen brengen óf halen. Dit gaat de hele dag door.
Doordat wij een continue aanloop hebben van vrachtwagens die komen en
gaan, is het belangrijk dat alles goed en soepel
verloopt. Dus hoe efficiënter ik mijn werk hoe,
hoe beter en sneller ik klanten kan ondersteunen bij het laden of lossen.

12.00 uur Tijd voor lunch!

Ik neem ieder dag verse producten mee naar het werk, dus
veel fruit en groenten. Vaak
ook gerechten uit de Ghanese
keuken. Ik vind Jollof erg lekker
om mee te nemen naar het werk.
Jollof is een gerecht met rijst dat wordt gekookt
in een tomatensaus/soep. Echt een typisch gerecht uit West-Afrika, heerlijk! De pauze is voor
ons een moment om even te rusten en elkaar te
spreken. Dat zijn vaak hele gezellige momenten.

12.30 uur

Na de pauze
gaan we weer aan de slag.
De middag staat voornamelijk in het teken van nog
meer papier op de band
leggen, wagens laden en
lossen. Aan het eind van de
dag zorgen we ervoor dat alle
persen worden schoongemaakt
en het materiaal verwerkt is. Zodat we de klanten de volgende dag weer verder kunnen helpen.

17.00 uur Mijn werkdag zit erop! We heb-

ben vandaag weer tonnen papier en plastic binnen gekregen, geperst in balen, die klaar staan
voor transport. Het geeft mij een voldaan gevoel
als we met z’n allen hard hebben gewerkt. Uiteraard zet ik mijn Ghanese muziek weer op onderweg naar huis. Morgen weer een nieuwe dag!

Binnenkort gaat Charles met een welverdiend pensioen en wij zijn hem
zeer dankbaar voor zijn tomeloze inzet! We wensen hem alle geluk in deze
nieuwe fase van zijn leven. Team Veyzle
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STUREN OP
KWALITEIT
VERANDERT HET
WERK
We maken met z’n allen een grote verandering
door: die van afval naar grondstof. Als de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen hoger is, kan
het beter hergebruikt worden. We weten dat wel,
maar onze manier van werken is er nog lang
niet op ingericht, zegt Louis Huisman, Manager
Grondstoffen en regie bij ROVA en manager van
het Handelshuis van CirkelWaarde. Hij ziet graag
een cultuuromslag: iedereen, van directie tot
werkvloer, moet leren sturen op kwaliteit.

“Het zit in onze cultuur”, zegt Louis. “Afval ging
vroeger naar de stort, later naar de verbrandingsinstallatie. Een vorm van verwerking die
hufter proof is: bijna alles ging erin, het maakte
weinig uit. Onze bedrijfsvoering is daar nog altijd op ingericht. Efficiency is leidend: de vrachtwagens moeten blijven rijden, wachttijden accepteren we niet. Maar verwerkers verwachten
steeds vaker goede en constante kwaliteit. Net
als een bakker die onderzoekt wat de kwaliteit
van het meel is, omdat zijn broodrecept anders
niet werkt.
Oude gewoonten doorbreken
Het probleem is volgens Louis dat we vanuit
oude gewoonten vervuiling toelaten. Totdat
een verwerker piept. En dat moet anders. De
kwaliteit moet meetbaar op orde zijn voordat
een vrachtwagen wegrijdt. De omslag die dat
vraagt, is groot. “Het betekent bijvoorbeeld dat
je een lading kletsnat textiel niet meer meeneemt omdat het de rest van de lading bederft.
Het betekent dat een kraakperswagen die de
ene dag restafval rijdt en de volgende dag pa-

pier en karton, tussentijds de afvalworm moet
reinigen. Anders is de eerste twee kub papier
restafval. Het betekent op de overslag controle
en kwaliteitsmanagement. En ga zo maar door.”
Kwaliteitsprogramma van ROVA
Er zijn dus grote stappen te zetten. Bij ROVA is
de handschoen opgepakt met een kwaliteitsprogramma dat dit jaar start. Van drie grondstofstromen - GFT, PMD en papier en karton – wordt
de samenstelling steekproefsgewijs per inzamelroute vastgesteld. Is de lading keer op keer
brandschoon? Dan verlaag je de controlefrequentie. Bevat de lading telkens te veel vervuiling? Dan verhoog je het aantal steekproeven,
onderzoek je waar de vervuiling uit bestaat, hoe
deze ontstaat en tref je maatregelen.
Volgens Louis ontstaan er hierdoor nieuwe functies op het gebied van kwaliteitsmanagement. En
zullen de huidige functies een duidelijkere sturing
op kwaliteit krijgen. “Je zou de chauffeur een compliment moeten geven als hij een vervuilde lading
niet meeneemt en als restafval laat afvoeren.”
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EEN DAG IN HET
LEVEN VAN…
FRANS SEIJMONSBERGEN,
CHAUFFEUR BIJ
AFVALBEHEER VAN
DE GEMEENTE AMSTELVEEN

7.30 uur

Vandaag ben ik op pad
met mijn collega Nigel Oudshoorn. Het
is zondagochtend en
dan halen we bijgeplaatst grof afval bij
ondergrondse containers weg.

11.00 uur

We zijn weer terug op de gemeentewerf. We storten het grof afval.

11.30 uur

We lopen naar het Afvalbrengstation zodat
we om 12:00 uur
open kunnen voor
de eerste bezoekers. Sinds maart
2021 is het Afvalbrengstation
om
de week op zondag
open voor bewoners.

15.55

8.00 uur Tijdens onze rit door Amstelveen

krijgen we ook meldingen doorgestuurd via de
Fixi-app. Via Fixi kunnen bewoners doorgeven
dat er iets in de openbare ruimte gemaakt of
opgeruimd moet worden, zoals bijgeplaatst afval. De coördinator stuurt deze meldingen naar
ons door.

9.00 uur

We zien
ook dat sommige ondergrondse
papiercontainers verstopt
zijn doordat er dozen uit de kleppen
steken. We stoppen,
maken het deurtje
open en ontstoppen de
containers. Vaak is de
container bijna leeg maar
door de verstopping denken
veel bewoners dat de container vol zit. En dat
zorgt weer voor veel Fixi-meldingen.
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uur

De zondag kan
een
behoorlijk
drukke dag zijn
maar
vandaag
blijft het rustig;
Max Verstappen
wordt
kampioen
Formule 1!

16.00 uur We sluiten af en ruimen op.
16.30 uur We kunnen naar huis.
Amstelveen is een gemeente met circa
90.000 inwoners en heeft een eigen inzameldienst. Zeven dagen per week wordt bij
ondergrondse containers afval opgehaald.
Het Afvalbrengstation is van maandag tot
en met zaterdag geopend van 8:30 uur tot
16:00 uur en om de week op zondagmiddag.

Bouw je eigen kijkdoos!
Een kijkdoos maken is superleuk!
En kijk nou eens wat wij hebben: een tof
voorbedrukt blad dat je daarvoor kunt
gebruiken. Zo bouw je wel heel makkelijk
een mooie kijkdoos over afval. En je kunt de
doos helemaal inrichten zoals jij het wilt.
Zoek dus snel een oude schoenendoos en
knutselen maar!
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