Afvalkelders voor recreatiegebieden RGV
Recreatiegebiedenbeheerder RGV ontwikkelde een nieuwe ondergrondse afvalbak met grote
capaciteit. Met als resultaat: minder vandalisme, minder stank en ongedierte en minder legen en
onderhoud.
Wie: beheerder van recreatiegebieden RGV (Veluwe en omgeving Nijmegen)
Bijzonder: ontwikkelden een nieuwe afvalbak zonder vuilniszakken, voor minder vandalisme,
minder stank en ongedierte en minder legen en onderhoud
Waarom?
‘Al sinds 1996 plaatsen we afvalkelders in recreatiegebied Zeumeren', vertelt Adriaan van der
Linden, operationeel manager. ‘Vroeger stonden er heel veel oude afvalbakken die regelmatig
werden vernield en in brand gestoken. Er kwam veel ongedierte op af, zoals wespen en vogels.
Ook het onderhoud was intensief; schuren, coaten en schilderen. En op drukke dagen moesten we
er wel drie keer langs om de vuilniszak te vervangen.'
Hoe pakken jullie het aan?
‘Samen met een paar bedrijven hebben we een nieuwe afvalbak ontwikkeld met betonnen
afvalkelders eronder van drie meter diep. De omvang is 2500 liter: 2,5 kubieke meter. Een grote
zuigslang, bevestigd aan een tractor, zuigt het vuil uit de kelder en in een container of
opraapwagen. Een bladzuiger, die bij veel gemeentes of hun aannemer beschikbaar is, is relatief
eenvoudig om te bouwen tot zuiger, om hiermee de ondergrondse afvalbakken te legen.'
Wat levert het op?
‘De nieuwe bak heeft veel voordelen. Je hebt minder nodig vanwege de capaciteit en het legen
gaat efficiënter. Dus geen gezeul meer met volle vieze zakken op het strand. Afvalzakken, een
aardolieproduct, zijn niet meer nodig, er is minder stank en er zijn geen vliegen en wespen meer.
De investering is weliswaar pittig, maar de ervaringen zijn goed tot nu toe en de kosten verdienen
we op deze manier gauw terug.'
‘Tijdens evenementen is de bovengrondse kegel eenvoudig te verwijderen en te vervangen door
een putdeksel, zodat de vuilnisbak niet in de weg staat of volgegooid wordt met afval van het
evenement. De kegel boven de grond is daarnaast makkelijk te personaliseren met bijvoorbeeld
eigen kleuren. Door de constructie is het bovendien niet mogelijk de bak in brand te steken: het
vuur dooft automatisch.'
Tips voor andere gemeenten?

Met de ondergrondse afvalbakken hebben de medewerkers op drukke dagen meer tijd voor
andere werkzaamheden.

Het is een behoorlijke investering, maar je verdient de kosten terug.

Kom eens kijken op onze stranden!
Meer weten?
Neem contact op met Adriaan van der Linden: avanderlinden@rgv.nl.

