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Samenwerken

Inzamelen in winters weer
Op 17 december brak in Nederland
de winter in volle hevigheid los.
Ook de chauffeurs en beladers van
Cyclus hadden daarmee te kampen.
“De inzamelroutes in de verschillende gemeenten waren niet volledig
berijdbaar voor de inzamelvoertuigen. Desondanks zijn we er goed in
geslaagd het afval in te zamelen”,
aldus operationeel directeur Walter
van Kessel.

H

“We hebben in nauwe
samenwerking met opdrachtgevers én inwoners het
uiterste gedaan om de
inzameling zo goed mogelijk
te laten verlopen. En daarin
zijn we geslaagd.”
de inzameling volgens een aangepast
schema voortgezet. De chauffeurs brachten daarbij nauwkeurig in kaart waar zij
wél en niet konden inzamelen. In straten waar inzamelen niet mogelijk was,
werd dat later in de week nog een
aantal keren geprobeerd.”

Ondanks het winterse weer slaagde Cyclus er goed in het afval in te zamelen.

Communicatie

Goede afstemming met onze opdrachtgevers en adequate informatievoorziening zijn bij deze omstandigheden
heel belangrijk. De accountmanagers,
de Klantenservice en de afdeling
Communicatie van Cyclus waren daarom
nauw betrokken bij de afvalinzameling.
Van Kessel: “Onder dergelijke omstan-
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et winterse weer hield de hele
week voorafgaand aan de kerstdagen aan. Sneeuw en gladheid
maakten het onmogelijk de reguliere
inzamelroutes te volgen. Van Kessel:
“Daarmee zouden we de veiligheid van
medewerkers én inwoners onnodig in
gevaar brengen. De ervaring van vorig
jaar leerde dat een algehele inzamelstop
niet wenselijk is. Daarom hebben we in
nauw overleg met onze opdrachtgevers

digheden is zorgvuldige communicatie
van groot belang. Ook dát is een belangrijke les uit de evaluatie van vorig jaar.
Twee keer per dag spraken we daarom
met het gehele projectteam de actuele
stand van zaken door. De accountmanagers hielden onze opdrachtgevers voortdurend op de hoogte van de voortgang
van de afvalinzameling.
>>
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Jong geleerd
is oud gedaan
Het is noodzakelijk het belang van
afval scheiden bij jeugd onder de
aandacht te brengen. Jongeren
moeten tenslotte straks hun steentje bijdragen aan het milieu. Dat is
één van de redenen waarom Cyclus
graag meewerkt aan het voorlichten
van scholieren.

>>

De Klantenservice beantwoordde vragen van inwoners. En via onze website, de gemeentelijke websites en de
gemeentepagina in de krant hielden
we inwoners ook op de hoogte.”

enkele verzamelcontainers handmatig geleegd. Met deze aanpak
lagen we op kerstavond vrijwel
geheel op schema met de inzameling.”

Op schema

Waardering

Cyclus en de gemeenten vroegen
nadrukkelijk de medewerking van
bewoners bij de afvalinzameling. Van
Kessel: “We vroegen hen bijvoorbeeld de containers op kerstavond
tot uiterlijk acht uur buiten te laten
staan, zodat we deze konden legen
zodra dat mogelijk was. Ook vroegen
we bewoners de containers zo mogelijk langs een gestrooide weg aan te
bieden. In enkele gevallen hebben
onze beladers containers zelf uit
wijken gehaald en zijn ermee naar
de gestrooide weg gelopen. Ook zijn

Al met al is Van Kessel tevreden.
“We hebben in nauwe samenwerking met opdrachtgevers én
inwoners het uiterste gedaan om
de inzameling zo goed mogelijk te
laten verlopen. Dat we daarin zijn
geslaagd, blijkt uit de waardering
die we van onze opdrachtgevers
krijgen. Ook onze chauffeurs en
beladers kregen van inwoners
regelmatig complimenten over het
vele en zware werk dat zij in de
laatste weken van 2010 hebben
verricht.” <<

Arbo, veiligheid en milieu
Scholieren wonen een voertuigdemonstratie bij.

C

yclus geeft voorlichting op verschillende manieren. Er is op de website
een onderdeel ingericht speciaal voor
scholieren. Hier staat informatie over
Cyclus, de verschillende afvalsoorten,
het beheer van de openbare ruimte
én leerzame links. Daarnaast geven
medewerkers van de afvalbrengstations regelmatig rondleidingen aan jongeren. De informatie die ze krijgen,
verwerken ze in schoolopdrachten,
spreekbeurten of zelfs in lesmateriaal in de vorm van een film voor biologiestudenten. Deze film is te zien
op de website. Het is ook mogelijk
om een voertuigdemonstratie op
locatie aan te vragen. De ervaring
leert dat scholieren het erg indrukwekkend vinden als er een inzamelvoertuig het schoolplein op komt
rijden. Er is direct aandacht en het
sluit goed aan bij de projecten die
scholen organiseren over afval.
Organisaties die interesse hebben in een voertuigdemonstratie
of een rondleiding kunnen contact opnemen met de afdeling
Communicatie door een e-mail
te sturen naar communicatie@
cyclusnv.nl of telefonisch via
telefoonnummer 0182-547521. <<
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VCA**-certificaat
waarborgt veiligheid
Onlangs is Cyclus opnieuw gecertificeerd voor VCA**. Dit certificaat waarborgt dat Cyclus werkt volgens de actuele normen op het
gebied van arbo, veiligheid en milieu. Tot op heden beschikte Cyclus
over twee afzonderlijke systemen: één voor afvalinzameling en één
voor het beheer van de openbare ruimte. Deze zijn nu vervangen
door één overkoepelend VCA-systeem.

K

AM-adviseur Johan van der Wind
vertelt: “In de nieuwe organisatiestructuur van Cyclus staat een integrale benadering centraal. Dat komt
ook tot uiting in de wijze waarop we
met veiligheidsaspecten omgaan.
Door te werken met één VCA-systeem
voorkomen we dat afdelingen afzonderlijk van elkaar het wiel uitvinden.”
Om in aanmerking te komen voor
een nieuw certificaat vond in oktober 2010 een officiële audit plaats.
Van der Wind: “Daarbij moet je als
bedrijf aan 33 verplichte én minimaal
zes aanvullende criteria voldoen. De

auditeur stelde vast dat we de zaken
goed op orde hebben. We voldoen
aan alle verplichte en aan maar liefst
tien aanvullende eisen.”

Verbeterpunten

Zoals gebruikelijk kwam tijdens de
audit ook een aantal verbeterpunten
naar voren. Van der Wind: “Zo bleken
ons plan van aanpak en de risicoinventarisatie niet meer helemaal in
lijn met de nieuwe organisatiestructuur. Daarnaast heeft het overzicht
met blusmiddelen per locatie een
update nodig. Tot slot konden niet
alle medewerkers de term ‘laatste
minuut risico analyse’ (LMRA) goed
uitleggen. Met deze verbeterpunten
gaan we de komende tijd aan de slag.
Zo waarborgen we ook in 2011 de veiligheid tijdens ons werk.” <<

Kaag en Braassem

Inzameling in de hele gemeente
Vanaf 1 januari 2011 zamelt
Cyclus het huishoudelijk afval
in de gehele gemeente Kaag en
Braassem in. Dat betekent een
aanzienlijke uitbreiding van de
bestaande dienstverleningsovereenkomst (DVO). Accountmanager
George van der Hansz vertelt over
de nieuwe opdracht.

T

ot 2011 verzorgde Cyclus de
afvalinzameling in de voormalige gemeente Jacobswoude en
zamelde in zowel Jacobswoude als
Alkemade het plastic afval in. Sinds 1
januari is het takenpakket uitgebreid.
Cyclus zamelt nu in de hele gemeente
restafval, GFT-afval, glas en grof
huishoudelijk afval in. Daarnaast
gaat de inzamelfrequentie van plastic afval omhoog, van eens in de vier
weken naar eens in de twee weken.
Ook verzorgt Cyclus het gehele containerbeheer, van minicontainers tot
ondergrondse containers en kunnen
inwoners van Kaag en Braassem met
al hun vragen over huishoudelijk
afval bij de Klantenservice van Cyclus
terecht. “Al met al een compleet pakket, waarmee we de gemeente veel
werk uit handen nemen. Voor Cyclus
betekent dit een mooie uitbreiding
van het werkgebied. We zijn nu in
een nóg groter deel van de regio
actief. Er komen met de voormalige gemeente Alkemade voor ons
circa 5.600 huisaansluitingen
bij”, aldus Van der Hansz.

Communicatie
met inwoners

Voor inwoners verandert er
het nodige. Van der Hansz
legt uit: “We gaan in Kaag
en Braassem vijf dagen
per week afval inzamelen
en zetten daarbij achterladers, zijladers en kleine
inzamelvoertuigen in. Voor
veel inwoners heeft dat wijzigingen in de inzameldag en de
manier van aanbieden tot gevolg.
Iedere inwoner heeft daarover
een persoonlijke brief ontvangen,

Accountmanager
George van der Hansz

waarin de inzameldagen én aanbiedregels duidelijk op een rijtje staan.
Met vragen kunnen zij terecht bij de
Klantenservice van Cyclus. Ook daar
heeft de gemeente dus geen omkijken naar.”

Advies op maat

Tot slot brengt Van der Hansz het
Expertisecentrum van Cyclus ter
sprake. “We zijn blij dat we nu in heel

Kaag en Braassem kunnen inzamelen.
Onze specialisten willen de gemeente
graag blijven ondersteunen met
beleidsadviezen. Denk aan de mogelijkheden van het containermanagementsysteem en de meerwaarde van
ondergrondse containers voor restafval. Al met al ligt er dus een mooie
nieuwe overeenkomst, waarmee
de gemeente Kaag en Braassem en
Cyclus voorlopig vooruit kunnen.” <<

Wethouder Ton van Velzen
over de nieuwe dienstverlening:

“De fusie van de voormalige
gemeenten Jacobswoude en Alkemade
was voor ons aanleiding om de afvalinzameling in beide kernen te harmoniseren. Al in 2008 zijn we gestart met een
uitgebreid onderzoekstraject, waarbij we
het aanbod van diverse inzamelaars hebben vergeleken. Uiteindelijk kwam Cyclus
als meest aantrekkelijke partij uit de bus.
De combinatie van een gunstige
prijs, goede service en een zéér
compleet dienstenpakket gaf
daarbij de doorslag. Naast
de afvalinzameling neemt
Cyclus de gemeente ook
het gehele containerbeheer en de klantenservice uit handen. Dat

is een belangrijke stap vooruit als het gaat
om een efficiënte werkwijze. Bovendien
gaat de inzamelfrequentie van plastic afval
omhoog, van eens in de vier weken naar
eens in de twee weken. Een belangrijke
service aan de burger, die daarvoor niets
extra betaalt. Tot slot beschikt Cyclus over
enkele aanvullende producten en diensten
die voor ons in de toekomst wellicht interessant kunnen zijn. Dan denk
ik bijvoorbeeld aan het inzetten van ondergrondse containers. Al met al ben ik dus heel
tevreden met de nieuwe DVO,
hiermee kunnen we de komende jaren zeker vooruit!” <<
Wethouder Ton van Velzen
van Kaag en Braassem
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Gladheidbestrijding

Maximale inzet strooiploegen
De vroeg invallende winter veroorzaakte behalve prachtige winterse plaatjes ook de nodige overlast. Cyclus werkte met man en macht om de wegen
in Bodegraven en Gouda begaanbaar te houden. Uitgangspunt daarbij
waren de afspraken zoals vastgelegd in de gemeentelijke gladheidbestrijdingsplannen. Een terugblik in vogelvlucht op de eerste helft van een
bewogen strooiseizoen.

V

anaf 26 november hebben de
strooiploegen van Cyclus elke
dag de gladheid bestreden. Op
17 december 2010 viel de winter in
Nederland in volle hevigheid in. Het
weerbericht kondigde voor deze dag lichte sneeuwval aan, in werkelijkheid viel

er heel veel sneeuw. De volledige gladheidbestrijdingsploeg van Cyclus rukte
uit om wegen en fietspaden begaanbaar
te maken. Ook de daaropvolgende dagen
was de complete ploeg zowel ’s nachts
als overdag in touw. Regelmatig werd
bovendien extra materieel en mankracht

ingehuurd om handmatig sneeuw te ruimen. Om het verkeer zo min mogelijk te
hinderen gebeurde het strooien, sneeuwschuiven en borstelen zo veel mogelijk
vóór en na de spits.

Strooiroute

Leidraad voor de werkzaamheden waren
de afspraken in de gladheidbestrijdingsplannen van Bodegraven en Gouda.
Hierin is de te volgen strooiroute exact
vastgelegd. Voor gevallen van hevige
sneeuwval is tevens een - kortere sneeuwroute opgenomen. Deze is gericht
op het sneeuwvrij maken van de hoofdwegen. Hoewel de weersomstandigheden
het volgen van de sneeuwroute enkele
malen rechtvaardigden, heeft Cyclus
altijd de volledige strooiroute gevolgd.
Daarnaast voerde Cyclus op verzoek van
de gemeenten een groot aantal extra
opdrachten uit. Het betrof onder meer
het handmatig sneeuwvrij maken van
locaties zoals verzorgingscentra, bushaltes en belangrijke looproutes.

Zouttekort

Voor de spits, na de spits en veelal ’s nachts in touw
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Gedurende de hele maand december
bemoeilijkte een zouttekort de gladheidbestrijding. Dit werd veroorzaakt doordat
de leverancier de gemaakte afspraken,
ondanks een leveringsgarantie, niet

Extra opdracht: handmatige gladheidbestrijding looproutes

nakwam. Cyclus heeft daarom juridische
stappen ondernomen tegen deze leverancier. Parallel daaraan deed Cyclus alles
wat binnen haar mogelijkheden lag om via
alternatieve kanalen aan strooimiddelen
te komen. Het zouttekort noopte Cyclus
te strooien met een mengsel van zout en
zand. Dit strooimiddel is minder effectief
dan puur zout. Daarom werden op grote
schaal extra gladheidwaarschuwingen verspreid. Zo plaatste Cyclus bij toegangswegen van Gouda waarschuwingsborden. Ook
vroeg zij inwoners via berichten op internet
en in lokale kranten extra alert te zijn.

overleg met haar opdrachtgevers en conform de gemaakte afspraken uitgevoerd.
Een speciaal coördinatieteam, bestaan-

de uit directie, accountmanagers en de
afdelingen Uitvoering, Communicatie
en de Klantenservice, vormt daarbij de
spin in het web. Zodra de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven,
bespreekt dit team twee keer per dag de
actuele situatie op de weg. Vervolgens
vindt op zowel bestuurlijk als ambtelijk
niveau afstemming met de opdrachtgevers plaats. Ook waarborgt het team
een adequate informatievoorziening
richting inwoners. Zo houdt Cyclus de
wegen in Bodegraven en Gouda in nauw
overleg met haar opdrachtgevers ook bij
extreem weer zo goed mogelijk begaanbaar. <<

Samenwerking

Hoewel de berichtgeving in sommige
media anders doet vermoeden, heeft
Cyclus de gladheidbestrijding in nauw

Maximale inzet gladheidbestrijding
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Nieuw beleid

“Afval scheiden loont”
Na een positief advies van
het Adviesorgaan Regionaal
Afvalbeleid (ARA) heeft algemeen directeur Leendert van
Bloois van Cyclus de nieuwe
acceptatievoorwaarden voor
huishoudelijk afval op de
afvalbrengstations vastgesteld. Specialist Afvalbeheer
Dico Kuiper licht het nieuwe
beleid toe, dat sinds 1 januari
2011 van kracht is.

L

“

aat ik bij het begin beginnen. In het Landelijk
Afvalbeheerplan 20092021 (LAP2) staat de doelstelling van 60% nuttige
toepassing. Die doelstelling
was leidend bij het opstellen
van het Meerjarenbeleidplan
Huishoudelijk afval 2009-2021
(MJBP). In het MJBP vertalen we
de landelijke doelstelling naar
scheidingsdoelstellingen voor
de regio en geven we aan welke
maatregelen nodig zijn om de
doelstellingen te realiseren. Eén
van die maatregelen is het aanpassen van het regionaal acceptatiebeleid”, aldus Kuiper.

Doorpakken

Toen het huidige acceptatiebeleid in
2008 werd ingevoerd, was eenduidigheid het motto. Sinds die tijd zijn op
afvalbrengstations die Cyclus in de
regio beheert, de aanbiedregels gelijk.
Dat is wel zo duidelijk en eerlijk voor

Afvalbrengstations

Sinds 1 januari 2011 is het
nieuwe beleid op de volgende
afvalbrengstations van kracht:
>> Bodegraven
>> Boskoop
>> Gouda
>> Krimpenerwaard
>> Nieuwkoop
>> Rijnstreek
>> Waddinxveen
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Specialist Afvalbeheer Dico Kuiper bij het toegangsbord
van het afvalbrengstation aan de Goudkade.

inwoners in de regio. Kuiper: “Nu willen we doorpakken door de tarieven te
vereenvoudigen en het milieurendement te verhogen.” De veranderingen
in een notendop:
>> Gratis inleveren van autobanden
zonder velg en accu’s van personenauto’s.
>> Verruimen van de vrije voet voor
inleveren van gescheiden afvalstromen.
>> Vervallen van de vrije voet voor
gemengde en milieubelastende
afvalstromen.
“De nieuwe tarieven bevorderen het
goed gescheiden aanbieden van afval.
Bovendien kunnen de kosten voor de
burger lager worden doordat afval
scheiden loont. De grootste verandering heeft betrekking op het verbouwingsafval.”

Verbouwingsafval

Met het voormalige acceptatiebeleid
beschouwden we het verbouwings-

afval als het ware nog
als één afvalsoort.
Inwoners konden op
het afvalbrengstation
de eerste kwart kuub
verbouwingsafval per
dag gratis aanleveren.
Voor elke kwart kuub
meer betaalde de
bezoeker tien euro. De
nieuwe voorwaarden
zijn wezenlijk anders.
“We beschouwen verbouwingsafval sinds
1 januari 2011 als een
bundeling van verschillende afvalsoorten.
We willen dat inwoners de verschillende
soorten verbouwingsafval zoveel mogelijk
gescheiden aanbieden,
zodat ook deze stromen
apart verwerkt kunnen worden. Daarom
hebben we per 1 januari 2011 een prijsprikkel ingevoerd voor
gemengd verbouwingsafval”, stelt Kuiper.

Nieuwe aanpak

>> Bezoekers kunnen schoon en
gescheiden verbouwingsafval gratis
aanleveren tot één kuub per dag. Het
gaat hierbij om schoon puin, schoon
A-hout, schoon B-hout, schoon puin
en gips. Voor elke kwart kuub meer
betaalt de bezoeker tien euro.
>> Bezoekers kunnen gemengd
verbouwingsafval, dakbedekking en
C-hout (bielzen en geïmpregneerd
hout) tegen betaling van tien euro
per kwart kuub aanleveren.
De nieuwe aanpak scoort op alle
drie de punten van de afvaldriehoek:
milieu, service en kosten. “Inwoners
worden in staat gesteld nog meer bij
te dragen aan een beter milieu, door
de verschillende soorten verbouwingsafval gescheiden aan te bieden.
Ook het serviceniveau zal stijgen.
Inwoners zullen het verbouwingsafval
thuis scheiden, hierdoor zijn er
minder financiële transacties op het
afvalbrengstation en dat betekent

een betere doorstroming en kortere
wachttijden. Bovendien kost het inwoners
die hun verbouwingsafval goed scheiden
simpelweg minder geld.”

Twee vragen

Tot slot beantwoordt Kuiper twee
kritische vragen. Wat als inwoners niet
willen betalen voor gemengd verbouwingafval en dit afval aanbieden in de

restafvalcontainer of in restafvalzakken
op het afvalbrengstation? “We gaan hier
extra op letten tijdens de afvalsorteeranalyes en houden extra sorteerproeven
op de afvalbrengstations.” En als
inwoners het verbouwingsafval goed
gescheiden aanbieden, heeft dit dan
geen nadelige financiële consequenties
voor gemeenten? “Een scenarioanalyse
wijst uit dat de dalende inkomsten voor

verbouwingsafval via het afvalbrengstation gecompenseerd worden door lagere
verwerkingskosten van de afzonderlijke
afvalstromen. Belangrijk is ook dat we
monitoren of het nieuwe acceptatiebeleid
het gewenste effect oplevert. Het is
namelijk één van de maatregelen om te
komen tot 60% nuttige toepassing in de
regio. Daar is het immers allemaal om te
doen.” <<

Een kijkje in de keuken

College Bodegraven bezoekt Cyclus
Op 16 november 2010 bracht het
college van burgemeester en
wethouders van Bodegraven een
bezoek aan Cyclus. Doel was op
informele wijze informatie en kennis uit te wisselen, het dienstenpakket van Cyclus in de breedte
te presenteren én het college een
‘kijkje in de keuken’ te laten nemen.
Na afloop waren alle betrokkenen
enthousiast over het bezoek.

D

e middag ving aan met een algemene bedrijfspresentatie door
algemeen directeur Leendert
van Bloois en operationeel directeur
Walter van Kessel. Beide directeuren
wisten de bezoekers te verrassen met
de breedte van het productaanbod
van Cyclus.

Voertuigdemonstratie

Na het inhoudelijke gedeelte volgde
een demonstratie van de voertuigen die
Cyclus in de gemeente inzet. Chauffeur/
belader Kees Twaalfhoven was erbij en
vertelt: “ We hebben onder meer een
achterlader, zijlader, bovenlader en een
strooivoertuig gedemonstreerd. Daarbij
lieten we de bezoekers in de cabine en
achterop de wagen plaatsnemen, zodat
zij zich heel even chauffeur of belader
konden wanen. Voor de collegeleden is
dat natuurlijk iets heel anders dan de
voor hen gebruikelijke werkzaamheden.

Burgemeester Lokker en wethouder Bouwens luisteren aandachtig naar
de uitleg van beheerder containers en inzamelmiddelen Rob van Anraat.

Ze waren dan ook heel enthousiast en
stelden veel vragen. Al met al denk ik dat
zo’n voertuigdemonstratie de dagelijkse
praktijk van ons werk helder en aansprekend in beeld brengt.”

Plezierig en zinvol

Ook Van Bloois kijkt tevreden terug op
het bezoek. “Het was voor alle partijen een plezierige en waardevolle middag. Er was veel ruimte om op een informele wijze met elkaar in gesprek te gaan
en informatie uit te wisselen. Bovendien

geeft zo’n bezoek opdrachtgevers een
goed beeld van de wijze waarop wij
ons werk in de praktijk organiseren en
uitvoeren.” Uiteraard zijn ook andere gemeenten van harte welkom om een
kijkje bij Cyclus te komen nemen. Van
Bloois: “Wij gaan regelmatig bij onze
opdrachtgevers op bezoek, maar zij
zijn óók welkom bij ons. Wij geven hen
graag een uitgebreide bedrijfspresentatie en rondleiding, zodat zij met eigen
ogen kunnen zien hoe het bij Cyclus toegaat!” <<
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Colofon

Afvalkalender voor negen gemeenten
In december viel bij circa 60.000
huishoudens van negen gemeenten
de nieuwe afvalkalender in de bus.
De kalender is ontwikkeld door
Cyclus. Inwoners vinden op de kalender alle informatie over de afvalinzameling in hun gemeente in 2011.

D

e kalender bevat informatie van
zowel Cyclus als de betreffende
gemeente. Ten opzichte van de vori-

ge editie van de afvalkalender is
een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Zo zijn er nieuwe acceptatievoorwaarden voor huishoudelijk afval
op de afvalbrengstations. Ook heeft
een aantal gemeenten de inzamelfrequentie voor plastic afval verhoogd van eens in de vier weken
naar eens in de twee weken. De
kalenders zijn huis aan huis
verspreid en kunnen gedownload
worden op www.cyclusnv.nl. <<

Cyclus is een Naamloze
Vennootschap. De
volgende gemeenten
zijn aandeelhouder:
Alphen aan den Rijn,
Bergambacht, Bodegraven,
Boskoop, Gouda, Kaag
en Braassem, Nederlek,
Nieuwkoop, Ouderkerk,
Reeuwijk, Rijnwoude,
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
Vakblad is een uitgave van
Cyclus en verschijnt viermaal per jaar. Vakblad wordt
verspreid onder relaties van
Cyclus.
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AFVALKALENDER 2011
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Afval scheiden is belangrijk.
Door afval gescheiden
te gebruiken en energie
in te zamelen, is het
uit afval te winnen.
mogelijk om grondstoffen
de inzamelkalender
Bovendien bespaart
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