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Afvalbeleid

Programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ gelanceerd
De komende jaren moet Nederland
de overstap maken van een keteneconomie met recycling naar een
volledig circulaire economie. Dat is
het uitgangspunt van het in 2013 verschenen programma ‘Van Afval Naar
Grondstof’. Parallel hieraan staat
voor 2014 een evaluatie en actualisatie van het Landelijk Afvalbeheerplan
(LAP2) op het programma. Specialist
afvalbeheer Frans van der Have licht
het nationale afvalbeleid toe en
maakt een vertaalslag naar de regio.

Betere scheiding

Van der Have vervolgt: “Eén
van de ambities is het beter
scheiden van huishoudelijk
afval en vergelijkbare
stromen van kantoren,

1

VAKblad

april 2014

De transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie loopt via een keteneconomie met recycling.

winkels en diensten. De in het LAP2
geformuleerde doelstelling om het
scheidingspercentage te verhogen
naar 60% in 2015 is binnen VANG
doorvertaald naar de toekomst. Het
programma ambieert in 2020 75% van
het huishoudelijk afval te scheiden

DITNUMMER:
NUMMER:
ININDIT

V

an der Have begint: “Als het gaat
om afvalbeheer vormt het LAP al
jaren het nationale beleidskader.
Daaraan verandert niets. In de loop
van 2014 wordt het LAP2 geëvalueerd,
de resultaten vormen samen met het
programma ‘Van Afval Naar Grondstof’
(VANG) input voor het LAP3. VANG heeft
tot doel de overgang naar een circulaire
economie te bewerkstelligen. Dat is een
economie waarin producten en materialen volledig worden hergebruikt en geen
restafval meer ontstaat. Momenteel is in
Nederland sprake van een keteneconomie met recycling: producten en materialen worden gedeeltelijk hergebruikt,
maar er ontstaat óók restafval. VANG
bevat ambities, doelstellingen en maatregelen om het ontstaan van restafval
tot nul te reduceren.”

en op de lange termijn 100%.” Als het
gaat om het scheiden van huishoudelijk
afval is een belangrijke rol weggelegd
voor gemeenten. Van der Have: “Eén
van de actiepunten in de uitwerking van
het programma is het faciliteren van
gemeenten bij het verhogen van het
>>
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scheidingspercentage. Het versterken
van de contacten tussen gemeenten en
het leren van elkaars ervaringen staan
daarbij voorop.”

Hergebruik plastic afval

Regionale vertaling

Volgens Van der Have vormen het LAP
en VANG een goed uitgangspunt voor
regionaal en lokaal afvalbeleid. “De
afgelopen jaren zijn in de regio diverse
nieuwe inzamelsystemen geïmplementeerd, die mede tot doel hebben afval
beter te scheiden. Denk bijvoorbeeld
aan omgekeerd inzamelen en diftar.
Het uitwisselen van ervaringen met en
kennis over deze systemen acht ik niet
alleen op nationaal, maar zeker ook op
regionaal niveau van groot belang. Bij
Cyclus hebben we gedegen monitoring
van de inzamelresultaten dan ook hoog
in het vaandel.” De combinatie van het
landelijke beleid enerzijds en regionale
kennisuitwisseling anderzijds vormt
volgens Van der Have een goede basis
voor lokale afvalstoffenplannen. “Veel
gemeenten in de regio willen hieraan in
2014 invulling geven. Uiteraard heeft
Cyclus daarbij een adviserende rol.”

Afvalsorteeranalyses

Cyclus liet in 2013 voor diverse
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gemeenten in de regio een afvalsorteeranalyse uitvoeren en presenteerde
de resultaten in het ARA. Van der Have:
“Dat is een goed voorbeeld van de
wijze waarop Cyclus de resultaten van
verschillende inzamelsystemen monitort
en kennisuitwisseling stimuleert. Uit de
analyses bleek onder meer dat diftar in
onze regio de beste scheidingsresultaten
oplevert. Omgekeerd inzamelen scoort in
vergelijking hiermee minder goed, maar
beter dan traditionele inzamelmethodes.
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Scheidingsresultaten van
plastic bij diverse
inzamelsystemen.

Ook valt op dat gemeenten die van
oudsher een relatief hoog scheidingspercentage hebben, dit percentage
zonder aanvullende maatregelen kunnen
consolideren, maar dat verdere ontwikkeling uitblijft. Allemaal belangrijke
inzichten, waar andere gemeenten hun
voordeel mee kunnen doen. Zo werken
we gezamenlijk toe naar het realiseren
van de doelstellingen uit het LAP en
VANG.” <<

Aanbesteding afzet en verwerking
kunststofafval in voorbereiding
Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor
het sorteren en vermarkten van ingezameld kunststof verpakkingsafval.
Dat is één van de afspraken in de Raamovereenkomst Verpakkingen die
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten eind 2012 tekende. Cyclus
faciliteert gemeenten graag bij het in regionaal verband afzetten van deze
afvalstroom.

T

ot op heden konden gemeenten met het ingezamelde
plasticafval terecht op een
door Nedvang aangewezen overslagpunt. Nedvang nam vervolgens
het sorteren en verwerken voor
haar rekening. Met ingang van 1
januari 2015 zijn gemeenten hier
zelf verantwoordelijk voor. Met een
regionale aanpak ontstaat in dit verband
aantrekkelijk schaalvoordeel. De totaal
ingezamelde hoeveelheid plasticafval
komt namelijk overeen met zo’n 10%
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van de capaciteit van een sorteerinstallatie. Bovendien beschikken Cyclus en
de gemeenten samen over uitgebreide
kennis van aanbestedingen, contractvorming, logistiek en overslag, communicatie, monitoring en administratie.

Plan van aanpak

Eind 2013 presenteerde Cyclus in het
ARA een plan van aanpak om te komen
tot een regionale afzet van kunststof
verpakkingsafval. Naar aanleiding
hiervan gaven tien gemeenten aan
interesse te hebben in deelname. Een
werkgroep bestaande uit Cyclus en
vertegenwoordigers van de gemeenten
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en
Braassem en Vlist werkt de aanbesteding
verder uit. Doel is per 1 januari 2015 te
beschikken over een nieuw contract voor
de afzet van het afval. <<

inhoud

Vakwerk

Onkruidbestrijding met hete lucht
Sinds een jaar bestrijdt Cyclus het onkruid in de Goudse binnenstad met
hete lucht. Een innovatieve techniek, die garant staat voor een effectieve,
duurzame én betaalbare aanpak. In de uitvoering werkt Cyclus samen
met de groenspecialisten van Donkergroen. Toezichthouder beeld Menno
Dortland van Cyclus en bedrijfsleider Hank Wijnbergen van Donkergroen
leggen uit hoe de techniek werkt.

A
“

ls het gaat om onkruidbestrijding kun je grofweg onderscheid
maken in drie verschillende
methodieken: chemische bestrijding,
machinale bestrijding met borstels
en thermische
bestrijding”, begint
Dortland. “Vanuit
duurzaamheidsoogpunt sluit de gemeente Gouda chemische
onkruidbestrijding
in haar beleid uit. Bij
onkruidbestrijding
met borstels ontstaat
veel stof en er komen
metaaldeeltjes van de
borstels in de lucht.
In de binnenstad kiest
Cyclus daarom voor
thermische onkruidbestrijding. Aanvankelijk
brandden we onkruid
weg, later stapten we
over op heet water.
Toen we vorig jaar de
onkruidbestrijding
opnieuw aanbesteedden was die techniek wederom het
uitgangspunt. Donkergroen bood ons
echter een gelijkwaardig alternatief:
onkruidbestrijding met hete lucht. ”

Voordelen

Wijnbergen legt uit: “In feite werkt
bestrijding met hete lucht volgens
hetzelfde principe als bestrijding met
heet water of stoom. De hoge temperatuur beschadigt de celstructuur van
de plant, waardoor deze verzwakt en
uiteindelijk afsterft. Het voordeel van
hete lucht ten opzichte van stoom is de
relatieve eenvoud van de benodigde
machine. Het produceren van stoom met
de juiste temperatuur vereist complexe
meet- en regeltechniek, het produceren
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van hete lucht is aanmerkelijk eenvoudiger. Ook als het gaat om energie-efficiency scoort bestrijding met hete lucht
beter. En door het lagere gewicht van de
machine is de impact op de verharding

onkruidbestrijdingsploeg nauwkeurig
op elkaar af te stemmen, voorkomen we
dat. Daarnaast kregen we in de beginperiode wel eens meldingen binnen van
burgers die dachten dat het apparaat
niet werkte. De stoomproductie die
bestrijding met heet water kenmerkt,
is bij bestrijding met hete lucht afwezig. Bovendien is het resultaat van de
onkruidbestrijding niet direct zichtbaar. Van afstand zie je dus niet of de
machine werkt, in de communicatie met
inwoners is dat een aandachtspunt.”
Het team dat verantwoordelijk is
voor de onkruidbestrijding

minder groot. Vergeleken met andere
niet-chemisch bestrijdingsmethoden
is ook het kostenplaatje per vierkante
meter gunstig. Dat alles maakt dat we
deze techniek in het hele land inmiddels
succesvol inzetten.”

Veegbeleid

Natuurlijk brengt het werken met een
nieuwe techniek ook aandachtspunten
met zich mee. Dortland: “Voor een
optimaal resultaat is een gedegen
veegbeleid bijvoorbeeld van essentieel
belang. Wanneer afgestorven planten
blijven liggen, vormt dit een voedingsbodem voor de groei van nieuw onkruid.
Door de inzet van de veegploeg en de

Neusje van de zalm

Al met al is Dortland tevreden over de
overstap op onkruidbestrijding met hete
lucht. “Tot nu toe zijn de resultaten heel
positief. Dat is mede te danken aan de
innovatieve aanpak van Donkergroen.”
Wijnbergen licht toe: “We werken nauw
samen met de fabrikant aan het doorontwikkelen van de machine voor hete lucht
onkruidbestrijding. Onze ervaringen uit
de praktijk staan zo aan de basis van
productinnovaties.” Dortland besluit:
“De machines die we in Gouda inzetten
zijn dan ook het neusje van de zalm. Dát
zie je terug in de resultaten.” <<

inhoud

Inzameling Gouda

Optimaliseren inzamelplanning logistieke
opgave van formaat
Op 31 maart startte Cyclus in de gemeente Gouda met een geheel nieuwe
inzamelplanning voor restafval en gft-afval. Dat was nodig omdat de
gemeente de afgelopen jaren in vrijwel alle wijken ondergrondse containers voor restafval heeft geïntroduceerd. Een grote operatie, die inmiddels
grotendeels is afgerond. Reden voor Cyclus om de inzamelroutes te optimaliseren. Logistiek specialist Suso Weel legt uit wat daarbij kwam kijken.

W

eel begint: “Steeds meer huishoudens in Gouda zijn aangesloten op ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. Voor het legen
daarvan maakt Cyclus gebruik van een
bovenlader, terwijl het huis-aan-huis inzamelen van restafval met een achterlader
gebeurt. Nu het aandeel ondergrondse
containers sterk is toegenomen, wordt de
bovenlader dus vaker ingezet en zijn de
routes voor de achterlader veranderd. De
hoogste tijd dus om de inzet van materieel en mensen opnieuw te bekijken en af
te stemmen op de veranderde situatie.”

Uitgebreide analyse

Al met al was het optimaliseren van
de inzamelplanning een opdracht van
formaat. Weel: “Allereerst hebben we
een uitgebreide analyse van de situatie
gemaakt, waarbij we op straatniveau
de aansluitingen beter in kaart hebben
gebracht. Vervolgens zijn we gaan
puzzelen om tot een optimale inzet van
materieel en personeel te komen. Dat
heeft geresulteerd in een oplossing

waarbij we in de hele gemeente in de
oneven weken GFT-afval en in de even
weken restafval inzamelen. Bovendien
is de inzameling in Gouda nu optimaal
afgestemd op de inzameling in andere
gemeenten, met als resultaat een
evenwichter inzet van materieel en
personeel.”

Aantal meldingen bij Klantenservice
week 12 t/m 15 van 2014
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Dat het implementeren van de nieuwe inzamelplanning succesvol is verlopen, blijkt uit het aantal meldingen.
Dat vertoonde in de eerste twee weken van april slechts een kleine toename ten opzichte van de weken ervoor.
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Avondinzameling

Op 31 maart werd het nieuwe inzamelplan
van kracht. Weel: “Vanaf die datum zijn
voor veel inwoners de inzameldagen
voor grijze en groene minicontainers
veranderd. Aanvankelijk wilden we
daarnaast in de binnenstad de avondinzameling stoppen. Veel
inwoners bieden hun
afval namelijk al vroeg
op de dag aan, met een
rommelig straatbeeld tot
gevolg. Voor een groot
aantal bedrijven bleek het
echter niet haalbaar om
afval op maandagochtend
aan te bieden. In overleg
met de gemeente Gouda
en ondernemers in de
binnenstad is daarom
besloten deze wijziging
ongedaan te maken en
de avondinzameling
in de binnenstad te
handhaven.”

Communicatie

Het succes van een gemeentebrede
wijziging van de inzamelplanning staat of
valt met gedegen communicatie. Hoofd
Communicatie Nicole Kouwenhoven:
“We hebben alle inwoners per brief
geïnformeerd over de veranderingen
in de inzameling op hun adres. Een
week later is het volledige inzamelplan
daarnaast gepubliceerd op een
speciale themapagina in de lokale
krant. Tot slot kunnen inwoners van
Gouda nu ook gebruikmaken van de
digitale afvalkalender van Cyclus.”
Weel vervolgt: “Natuurlijk is zo’n
nieuwe inzamelplanning voor iedereen
even wennen. Daarom hebben we
tijdelijk extra capaciteit vrijgemaakt
om meldingen van inwoners adequaat
op te lossen. Terugkijkend was het
realiseren en implementeren van de
nieuwe inzamelplanning zonder meer een
complexe opdracht. Op de wijze waarop
we daaraan in nauwe samenwerking met
alle betrokken partijen invulling hebben
gegeven kijk ik gelukkig heel positief
terug.” <<

inhoud

Zelfbeheer openbare ruimte

Stadsmoestuin in het Kadenplantsoen
Onder de noemer ‘Groen moet je doen!’ startten de gemeente Gouda en
Cyclus enkele jaren geleden een bijzonder groenproject. Enthousiaste
bewoners kunnen een stuk openbaar groen adopteren en dat naar eigen
wens inrichten en beplanten. De mogelijkheden zijn legio: van sfeervol
rozenperk of kleurrijke bloemenbak tot een complete groentetuin. Daarbij
nemen de bewoners zelf het onderhoud voor hun rekening.

A

dviseur Piet Streng is namens
Cyclus betrokken bij het project en
vertelt: “Het initiatief loopt inmiddels vier jaar en is een groot succes. Op
meer dan honderd locaties in Gouda hebben bewoners een stukje openbare ruimte geadopteerd. Dit zelfbeheer draagt op
diverse manieren bij aan een prettige
leefomgeving. Het vergroot de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt, versterkt de sociale samenhang en resulteert in een grotere variatie aan beplantingstypen. Voor kinderen is
het onderhouden van een
stukje groen bovendien
heel educatief.”

Moestuin

Bewoner Claudia Verschuren nam
twee jaar terug het initiatief voor het
aanleggen van een groentetuin in het
Kadenplantsoen. Ze vertelt: “Ik heb veel
gereisd en werkte tijdens die reizen
regelmatig op ecologische boerderijen.
Eenmaal terug in Nederland miste ik
het werken op het land. Zelf heb ik
slechts een kleine stadstuin, maar in het
plantsoen was ruimte genoeg. Na een

geleverd, zowel in de financiële sfeer als
met advies. Aan het eind van dat eerste
seizoen konden we al een oogstfeest
organiseren met hapjes uit de eigen tuin.
Dat was een leuke afsluiting.”

Onmoetingsplek

Natuurlijk vraagt het onderhoud van
de groentetuin veel aandacht van de
bewoners. Verschuren: “Het vinden
van een geschikte samenwerkingsvorm
was echt een groeiproces. Aanvankelijk
vergaderden we iedere week en deden
het werk veelal samen. Inmiddels
heeft een aantal bewoners de verantwoordelijkheid over een eigen stuk
van de tuin en komen we maandelijks
bijeen. Zo blijft de vereiste inzet voor
iedereen te behappen. Nu de tuin enige

Deelnemen is
eenvoudig

Deelname aan het
project is volgens
Streng eenvoudig en
laagdrempelig: “Op
de internetsite van de
gemeente Gouda staat
precies wat er wel en niet
mogelijk is. Bewoners
kunnen contact opnemen
met de gemeente of
Cyclus om hun plan
voor te leggen. Cyclus
beoordeelt de beoogde
locatie en adviseert
de gemeente, waarna
een definitief besluit
Piet Streng en Claudia Verschuren in de
moestuin in het Kadenplantsoen
volgt. De afspraken
tussen bewoners, de
gemeente en Cyclus worden vastgelegd
kort buurtonderzoek ontstond al snel
in een overeenkomst met tekening,
het idee voor een gemeenschappelijke
zodat iedereen weet waar hij aan toe
ecologische moestuin in het openbaar
is. Vervolgens ontvangen de initiagroen.” Het starten van de moestuin
tiefnemers een éénmalige financiële
was volgens Claudia betrekkelijk
vergoeding om de benodigde materialen
eenvoudig. “De gemeente en Cyclus
aan te schaffen, zoals planten, zaden en
waren enthousiast en verleenden direct
mest. Daarna kunnen ze aan de slag in
hun medewerking. En ook de woningcorhun eigen stukje openbaar groen.”
poratie heeft een belangrijke bijdrage

5

VAKblad

april 2014

tijd in gebruik is, tonen steeds meer
omwonenden interesse om mee te doen.
Ook komen oudere buurtbewoners
regelmatig op het bankje koffiedrinken
als we op zondagmiddag aan het
werk zijn. Zo wordt de tuin echt een
ontmoetingsplek, dat is heel leuk om te
merken.” <<

inhoud

Vers van de pers

Speeddaten met
de gemeenteraad
Op 13 februari namen algemeen directeur Leendert
van Bloois en manager
Relatiebeheer Albert Werner
deel aan een heuse speeddatesessie. De gemeente
Alphen aan den Rijn organiseerde deze avond om (maatschappelijke) organisaties
en gemeenteraadsleden met
elkaar te laten kennismaken.
Van Bloois blikt enthousiast
terug op de bijeenkomst.
“De speeddatesessie vormde
een plezierige en laagdrempelige
eerste kennismaking met de nieuwe
raadsleden en ik kijk terug op een
groot aantal interessante ontmoetingen. Uiteraard gaat het bij een
speeddate vooral om het krijgen
van een eerste indruk. Daarom
heeft de voltallige gemeentraad
na afloop een uitgebreid informatiepakket over Cyclus ontvangen.
Ik denk dat de combinatie van
speeddate en informatiepakket
een goede basis vormt voor het
vervullen van de rol van raadslid
met betrekking tot afvalbeheer en
beheer van de openbare ruimte.
Voor wie verder de diepte in wil,
staat mijn deur uiteraard altijd
open. Goede samenwerking begint
wat mij betreft met een open
dialoog en korte lijnen met onze
opdrachtgevers. De speeddate
vormde daarvoor een goed
begin.” <<

Factsheets 2013
Vorig jaar zijn we ermee gestart. Het jaarlijks uitbrengen van
een factsheet met gemeentespecifieke facts & figures, voor
opdrachtgevers waar we de inzameling van het huishoudelijk
afval voor verzorgen. In maart van dit jaar is de tweede editie
verschenen. Met nog meer feiten en cijfers over afvalinzameling en -scheiding in de gemeente, gespiegeld aan regionale
en landelijke doelstellingen.

D

e factsheets bieden gemeenten belangrijke stuurinformatie als het gaat om
beleidskeuzen over afvalbeheer. In
het eerste deel passeren de belangrijkste landelijke en regionale
vertrekpunten en brancheontwikkelingen de revue. Met dit keer veel
aandacht voor het programma Van
Afval Naar Grondstof. In het tweede
deel zoomen we in op onder andere
het hergebruikpercentage van de
gemeente, de belangrijkste inzamelcijfers, de afvalsorteeranalyse
en afvalprojecten. Daarnaast geeft
de factsheet inzicht in bezoekersaantallen van het afvalbrengstation, het aantal en het soort meldingen, het gebruik van de digitale
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afvalkalender en de hoogte van de
afvalstoffenheffing in relatie tot
andere gemeenten. Nieuw dit jaar
zijn de figuren die laten zien welk
percentage van het ingezamelde
GFT-afval, papier en karton, plastic
verpakkingen en glas er in 2013
hergebruikt kon worden omdat het
apart is ingezameld en welk percentage er naar de verbrandingsovens
voor restafval ging. <<

De minicontainer in de factsheet van
Bergambacht toont het hergebruikpercentage
van huishoudelijk afval in 2012 en 2013 in
vergelijking met de landelijke doelstelling.
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I love afval scheiden

De kop is eraf
De leerlingen van groep 8 van basisschool De Schakel uit Roelofarendsveen hadden de primeur. Daar werd op 5 februari het startschot gegeven
voor ‘I love afval scheiden’. Inmiddels is de campagne ook officieel gelanceerd in de andere deelnemende gemeenten. Een terug- en vooruitblik op
acties uit de regionale voorlichtingscampagne.
“

H

et eerste kwartaal stond in het
teken van de lancering van de
campagne. In zes van de zeven
gemeenten verzorgde Maarten Milieu van
Cyclus deze lancering met een afvalles,
veelal in het bijzijn van de wethouder.
Centraal stond de grijze I-love-afvalscheiden-minicontainer die voor elke
deelnemende gemeente is gemaakt.
Daarop staat hoeveel kilogram GFT-afval,
plastic en papier er in 2013 gemiddeld
per inwoner in het restafval is aangetroffen. Maarten Milieu legde uit waarom
dit zonde is en waarom het belangrijk
is afval goed te scheiden. De leerlingen
gingen ook zelf aan de slag. Ze schreven
ideeën op om afval nóg beter te scheiden. Na afloop werd verslag gedaan van
de lanceringsles op de gemeentelijke
websites, in lokale kranten, op Facebook
en Twitter.

De thermometers van Zuidplas laten
bijvoorbeeld een positieve ontwikkeling
zien: in januari 2014 was er 3,3 kilogram
minder restafval per inwoner dan in
januari vorig jaar, bij het GFT-afval was er
sprake van een stijging van 1,9 kilogram
per inwoner.

Afvalthermometers

toen 50 ‘likes’ en telde 36 berichten, die
in totaal 2567 keer zijn bekeken.

Via die kanalen publiceerden we ook
de eerste afvalthermometers van de
campagne. Hiermee laten we periodiek
zien hoe het staat met het apart houden
van de verschillende afvalsoorten.
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Bereik

Met de afvallessen heeft Maarten Milieu
niet alleen zo’n 150 kinderen bereikt,
maar ook vrienden en familieleden. De
kinderen gingen namelijk naar huis met
een verhaal over een bijzondere les,
een pen en een ansichtkaart van de
campagne. Hoeveel mensen zijn bereikt
met de berichtgeving en de thermometers in de lokale en gemeentelijke
media is niet te zeggen. Op Twitter stond
de teller na drie maanden op 71 tweets
en 36 volgers. De Facebookpagina had

campagneteam strijkt in overleg met de
deelnemende gemeenten neer in een
winkelcentrum en gaat in gesprek met
het winkelend publiek over het verspillen
van voedsel. Want Nederlanders gooien
gemiddeld 47 kilo voedsel weg dat
nog prima te eten is. Zonde voor het
milieu én voor de portemonnee, want
we hebben het hier over zo’n 150 euro
per Nederlander. Ook van deze bewustwordingsactie doen we verslag via de
gebruikelijke kanalen. Bovendien krijgen
de gemeenten verschillende teksten
en visuals aangeleverd over voedselverspilling om inwoners te stimuleren
voedsel zo min mogelijk te verspillen. <<

Voedselverspilling

In het tweede kwartaal haken we aan
op het thema voedselverspilling. Het
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Zilverlinde voor Schoonhoven
Sinds 6 maart pronkt op het Lopikerplein in Schoonhoven een prachtige
zilverlinde. Cyclus schonk deze boom aan de Zilverstad omdat zij tot en met
2018 de afvalinzameling mag verzorgen.

W

ethouder Peter Matheij en algemeen directeur Leendert van Bloois
plantten de boom op een markante plek
pal naast de zilverpers. De boom wordt
opgenomen in de waardevolle en beeldbepalende bomenlijst van Schoonhoven.
Voor Van Bloois was het schenken van
een zilverlinde een logische keuze.
“Deze boom past bijzonder goed bij
de Zilverstad: de onderkant van het
bladerdek krijgt een prachtige zilveren
glinstering als het waait. Daarnaast
hebben bomen een groot vermogen tot
groei. Ik hoop dat de samenwerking met

Cyclus bij RTLZ

Schoonhoven aan duurzaam afvalbeheer
ook blijft groeien én dat inwoners veel
plezier beleven aan deze boom.” <<

Colofon
Volg Cyclus op
www.twitter.com/Cyclus_NV
Cyclus is een Naamloze Vennootschap. De volgende gemeenten zijn
aandeelhouder: Alphen aan den
Rijn, Bergambacht, BodegravenReeuwijk, Gouda, Kaag en
Braassem, Nederlek, Nieuwkoop,
Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist,
Waddinxveen, Zuidplas.
Adres
Postbus 228
2800 AE Gouda
Goudkade 23
Telefoon 0182 - 547500
Fax 0182 - 547557
E-mail info@cyclusnv.nl
Internet www.cyclusnv.nl

In maart was Cyclus te zien bij het
programma Zó Kan Het Ook! van RTLZ.
In dit programma laat het Nederlandse
bedrijfsleven zien hoe het zich inzet
voor een socialer en groener Nederland.
Algemeen directeur Leendert van Bloois
vertelt over de dienstverlening van Cyclus
en hoe de organisatie bijdraagt aan
duurzaamheid in de regio.
>> Uitzending gemist? Op de homepage
van www.cyclusnv.nl staat een link naar
de film op YouTube. <<

Vakblad is een uitgave van Cyclus
en verschijnt viermaal per jaar.
Vakblad wordt verspreid onder
relaties van Cyclus.
Redactie
Afdeling Communicatie Cyclus
Fotografie
Cyclus
Dtp en drukwerk
CommSa
Oplage
200 exemplaren

Cyclus gaat voor Keurmerk Beeldschoon
Cyclus is de eerste organisatie in Nederland die gaat voor certificering met het
‘Keurmerk Beeldschoon’. Dit keurmerk is door de NVRD ontwikkeld in het
kader van het programma Gemeente Schoon. Het Keurmerk Beeldschoon
kan worden gezien als een verbijzondering van ISO 9001 op het aspect
beeldgericht werken in de openbare ruimte. Het
keurmerk waarborgt dat beeldgericht werken
is verankerd in de organisatie en dat er in de
praktijk ook daadwerkelijk beeldgericht wordt
gewerkt. Cyclus streeft er naar om medio 2014
over het keurmerk te beschikken. <<

Artikelen uit Vakblad kunnen
door de deelnemende gemeenten
zonder toestemming van de
uitgever worden overgenomen.
Het overnemen of reproduceren
van artikelen door anderen is
uitsluitend mogelijk na schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte

8

VAKblad

april 2014

inhoud

