
Ellen Roza – gemeente Apeldoorn
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Gezinsstad

Toeristisch 

Toplandschap

Ondernemende 
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Duurzaamheid



Waarom? 

5/7/19



5/7/19



Grondstoffen raken op, daarom van afval naar grondstof





100 kilo pp restafval in 2020

30 kilo pp restafval in 2025



Er gebeurt al best wat



2017: 144 kg restafval 

per inwoner per jaar

2018: 137,6 kg restafval 

per inwoner per jaar

Apeldoorn 2017



De Apeldoornse ambitie: 

• 2020: 100 kg restafval per inwoner per jaar

• 2025: 30 kg restafval per inwoner per jaar

• 2050: circulaire economie, geen restafval meer

#gewooninApeldoorn



De kern: maximale service op grondstoffen

Makkelijker maken van afvalscheiding aan huis door:

✓PMD container 240 liter aan huis (grijs met oranje deksel) (wordt 
aangeboden, mag geweigerd). Tweewekelijkse leging. 

✓GFT en papier blijft aan huis, glas en textiel blijft bij winkelcentrum

✓Luiers en incomateriaal naar ondergrondse containers, gratis

✓Restafval, wat er nog is, wegbrengen naar ondergrondse containers

✓Optioneel: een eigen grijze (140 liter, op verzoek en op afroep, extra €)



Service voor iedereen



Service in de breedte

• Grofvuil

✓Apeldoorn en Vaassen

✓400 kg gratis wegbrengen

• De Afvalvrij-app en andere communicatie

• Schoon belonen (Go€dbezig)





Fase 1
voorjaar 2018

Evaluatie
sept-okt 2018

Fase 1 b
najaar 2018

Fase 2
voorjaar 2019

Fase 3  
najaar 2019

Evaluatie  
2020

Componisten- &

Rivierenkwartier

Voormalig 

proefgebied 2000 

laagbouw / 750 

hoogbouw

Ervaringen

gedrag, werkwijze, 

hoeveelheden, 

frequenties, 

financiën etc

Woudhuis/ Osseveld

Voormalig proefgebied 

circa 4000 laagbouw en 

1000 hoogbouw

Zuidelijk Apeldoorn Noordelijk Apeldoorn

Overall communicatie in eigen stijl en beeldmerk

De planning



• Communicatie 
persoonlijke brief, nieuwsbrieven, inloop per wijk, magazine, website etc.

• Plaatsing ondergrondse containers
grondwerk, plaatsing, inrichting, koppelen adressen/passen etc

• Uitzetten PMD container

• Innemen Rest container
Laatste lediging, ophalen lege bakken

• Uitzetten 140l rest op aanvraag tbv inzamelen op maat
Aanmelding, uitzetten, lediging, afrekening tribuut etc.

• Start nieuwe inzamelstructuur 
inzet voertuigen, routing, planning etc

• Handhaving en Monitoring
kwaliteit PMD, bijplaatsingen ondergrondse restcontainers etc

Uitrol per wijk bevat:



Communicatie



Communicatie Samen naar Minder Afval

Opbouw per keer dat een buurt overgaat

1 Nieuwsbrief 
achtergrond en  

praktische uitleg 

2 Bijeenkomsten 

3 Nieuwsbrief 
met veel 

gestelde vragen

4 PMD magazine 
bij uitrollen 
container

5 Praktische gids 
Samen naar 
Minder afval

Hoogbouw in de betreffende wijk wordt geïnformeerd met brief, PMD magazine en gids

Bij de eerste uitrol in Rivieren en Componistenwijk is afgesloten met een enquête over middelen

Alle informatie is terug te vinden op www.circulus-berkel.nl/minder-afval



december                

2018

Najaar 2019

sept-nov

Voorjaar 2019

feb-mei



Luiercontainers 

noordelijk Apeldoor



Restafvalcontainers 

noordelijk Apeldoorn



Uitdagingen

• Er is al permanente route

• Inclusief spoedeisende bestuursdwang

• Nieuw beleid as (oa gericht op hotspots)

• Communicatie 



Dank voor uw aandacht.

Waarmee kan ik u verder helpen?

Gemeente Apeldoorn: 14055, 

recycleservice@apeldoorn.nl

Circulus-Berkel: 0900-9552, 

www.circulus-berkel.nl

mailto:recycleservice@apeldoorn.nl
http://www.circulus-berkel.nl/

