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HET GROTE 
AANTAL 
INZAMELAARS…

Deze slide laat een selectie van de 42 actieve inzamelaars in Amsterdam zien



…ZORGT VOOR EEN VEELVOUD AAN 
VERVOERSBEWEGINGEN.

Damrak Damrak

Bron: Onderzoek CentrumXL/MKB Amsterdam/Gemeente Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam
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Bron: Parool d.d. 19 november 2015



3 PROJECTEN GEBIEDSGERICHTE 
AANPAK 

Doelstellingen:
• Minder verkeersbewegingen van 

zware voertuigen 
• Minder verkeersopstoppingen
• Verbetering luchtkwaliteit 
• Minder afval op straat 

Kenmerken:
• Totaalconcept
• Per samenhangend 

gebied
• Gezamenlijk uitgewerkt 

en ingericht



3 PROJECTEN IN DETAIL
Project

Gebied Damrak, Spui, Oud-West Plantagebuurt Nes

Initiator Ondernemersverenigingen en 
gemeente

Collectief 18 culturele instellingen 
Plantagebuurt 

6 ondernemers en instellingen op de
Nes

Doelgroep Winkeliers en ondernemers Culturele instellingen Plantagebuurt Ondernemers en instellingen Nes

Beoogd res. Collectief contract Alternatief, schoon inzamelconcept

Aanpak 1. Inventariseren, draagvlak 
creëren

2. Oplossingen genereren i.s.m. 
inzamelaars

3. Collectief contract afsluiten

1. Inventariseren, draagvlak 
creëren

2. Oplossingen genereren 
3. Inzamelaars betrekken
4. Collectief contract afsluiten

1. Voortrekkersgroep vormen
2. Concept uitwerken en 

implementeren
3. Derden betrekken

Belangrijkste 
ervaringen

• Huisvuil grootste ervaren 
probleem (45-70% RR)

• Weinig kennis inzameling 
• Beperkt draagvlak ondernemers
• Beperkte respons inzamelaars
• Complexe dubbelrol Gemeente

• Ervaren, betrokken collectief 
creëert visie/focus/draagvlak

• Weinig kennis inzameling
• Beperkte mate van afvalscheiding
• Wens is totaalconcept met eind-

verantwoordelijkheid inzamelaar

• Totaalconcept i.p.v. 
(deel)oplossingen sleutel voor 
succes

• Inpandig inzamelen m.b.v. 
“milieumatrozen” i.v.m. 
straatbeeld

Stand van 
zaken

In ontwikkeling:
• Bottom-up aanpak waarin combi 

huisvuil/bedrijfsafval i.s.m. 
gemeente wordt verkend

• Stimuleren uitruil fracties
• Stimuleren beleidsvorming

In ontwikkeling, ambitie verhoogd:
• Intentie nieuw inzamelconcept
• % afvalscheiding verhogen
• Andere organisaties uit de 

omgeving aansluiten
• Stimuleren beleidsvorming

Gerealiseerd, olievlek-effect:
• 17 ondernemers
• 3x/week inpandige inzameling per 

mobiele hub (elektrische boot)
• 1850 stops/jaar voorkomen



DO’S AND DON’TS GEBIEDSGERICHTE 
AANPAK

• Sterke voortrekkersgroep kiezen/formeren
• Bottom-up benadering
• Kennis inzameling en afvalscheiding delen
• Totaalconcept i.p.v. deeloplossing
• Vraag commitment
• Stimuleringsbeleid gemeente
• Vraag inzamelaar om verantwoordelijkheid te nemen voor KPI’s

• Plannen zonder data
• (Deel)oplossingen i.p.v. concepten
• Verplicht niets
• “Collectief” roept allergie op
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GEBIEDSGERICHT INZAMELEN IN 
WYCK…
• Welke partijen betrekken?

• Wie neemt het initiatief?
• Wie heeft er kennis over het proces?
• Wie kan er voor draagvlak zorgen?
• Wat is de rol van beleid van de gemeente?

• Welke logistieke oplossingen zijn 
levensvatbaar?

• Model Icova/Mokum Mariteam met 
mobiele hub 

• Model Plantage met vaste hub
• Model Spui met combinatie huisvuil en 

bedrijfsafval
• …

• Hoe reken je af?
• Per eenheid tijdens (inpandig) inzamelen?
• Per gewicht tijdens (inpandig) inzamelen?
• …



OP DE HOOGTE 
BLIJVEN VAN DE 
AFVALINZAMELINGS-
PROJECTEN OF ZELF 
EEN PROJECT 
STARTEN? 

Neem dan contact op 
met:

Simon de Rijke
Docent/Onderzoeker 
Citylogistiek

s.j.de.rijke@hva.nl
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