Productoverzicht zwerfafvalkarretjes
Bij de aanpak van zwerfafval gebruiken gemeenten verschillende karretjes om het afval
(gescheiden) in te zamelen. De karretjes kunnen ingezet worden bij eigen werkzaamheden, maar
ook beschikbaar worden gesteld aan bewoners of andere initiatieven die hun omgeving schoon
willen maken. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten karretjes die op dit moment
beschikbaar zijn en die een aantal gemeenten gebruikt.
Zwerfafvalkar (Cambio)
De zwerfafvalkar van afvalinzamelaar Cambio in Deventer (€ 600,-) is een
wendbaar golfkarretje waar drie verschillende containers op passen. Daarnaast
kan een aantal opruimmaterialen worden meegenomen, zoals een bezem of
vuilprikker. Behalve gemeente Deventer hebben ook gemeente Almere,
Ridderkerk, Huizen en Schoonhoven ervaring met het gebruik van deze karretjes.
In de praktijk: tijdens opruimacties in Schoonhoven met ondersteuning van de
stichting Schoonhoven Schoon.
Meer weten? Neem dan contact op met Marcel Ellen van Cambio Deventer via m.ellen@cambio.nl
of 06-14591661.
Doe het zelf! (Gemeente Venlo)
Venlo heeft met verschillende losse materialen en onderdelen zelf een aantal
zwerfafvalkarren in elkaar gezet. Op dit moment rijden er zo’n 75 rond in de
gemeente. Gebruikte materialen:
Golftrolley type Fastfold 360 (€ 128,10)
Montagebeugel type Flamco BSA M8 29-33 (4 stuks á € 2,59)
Afvalbak EKWO (2 stuks á € 24,53)
Berkenbetonmultiplex (kosten per kar ca. € 5,-)
Bagagebinder met ratel (€ 4,55)
De totale kosten per kar voor gemeente Venlo zijn daarmee € 197,-. Voor de
montage van een kar heeft een medewerker ongeveer een half uur nodig.
Meer weten? Neem dan contact op met team Hulsterweg: Hulsterweg@venlo.nl.
Verrijdbare afvalzakhouder (diverse leveranciers)
Deze verrijdbare afvalzakhouder met luchtbanden heeft twee
klemmen of één klem voor zakken van 110 liter (prijzen rond
€ 200,- en € 300,-). De dubbele afvalzakhouder heeft aan de
voorkant een zwenkwiel en de enkele is ook beschikbaar met klep.
In de praktijk: Cleanteam De Zijlen in gemeente Zuidhorn.
Meer weten? Kijk bijvoorbeeld op de websites van EUROPRESTO, F. v.d. Vooren b.v. of
Afvalbakken-shop.
Productoverzicht zwerfafvalkarretjes, februari 2016

1

Dubbelzijdige afvalverzamelkar (Glasdon)
De Space-Liner (€ 1206,-) met twee containers is een
dubbelzijdige kar voor de inzameling en scheiding van twee
verschillende afvalstromen. Gemeenten Apeldoorn (centrum) en
stadsdeel Amsterdam-Zuid (Vondelpak) maken gebruik van deze
afvalverzamelkar. Glasdon heeft ook een Space-Liner met één
container (€ 972,-) en de schoonmaakwagen Mobilo (€ 182,-).
In de praktijk: onder meer in Papendrecht, waar 100 vrijwilliger
van zorgorganisatie Gemisa SVG een kar kregen geschonken
toen zich aansloten als Zwerf Afval Pakkers (ZAPpers).
Meer weten? Kijk op de website van Glasdon.
Verrijdbare containerwagen en caddy (Hailo)
Dit merk verkoopt verrijdbare containerwagentjes voor
één container van 240 liter (€ 342,95) en wagentjes voor
2 containers van 120 liter (€ 419,95). Beide wagentjes
hebben ruimte voor opruimmaterialen en nog een extra
klein afvalbakje van 21 liter. Hailo heeft daarnaast een
caddy (€ 139,-) in het assortiment voor een vuilniszak van
120 liter.
Meer weten? Kijk bijvoorbeeld op de website
EUROPRESTO, Afvalcontainerkopen.nl voor de containers en op conrad.nl voor de caddy.
Afvalverzamelwagen (RURO)
Met de Accurato afvalverzamelwagens van RURO
Gereedschappen B.V. kunnen één (Trolley) of twee (Duett)
vuilniszakken in een houder worden rondgereden. Daarnaast
heeft de wagen ruimte voor diverse opruimgereedschappen.
Meer weten? Kijk op de website van RURO Gereedschappen B.V.
Handicart (Helping Hand)
Deze afvalkar heeft twee vierkante ringen voor
vuilniszakken. Het geheel is licht en wendbaar. De kar
kan worden aangeschaft via NederlandSchoon voor €
500.
In de praktijk: de zwerfafvalkar wordt gebruikt door
wijkserviceteam van dagcentrum de Weteringhoek van Reinaerde in Houten.
Meer weten? Vraag ernaar bij NederlandSchoon via info@nederlandschoon.nl of kijk
op de website van de Handicart.
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En verder…
Zijn we in Nederland heel inventief als het gaat om ideeën voor mobiel zwerfafvalvervoer: van
winkelkarretje en kinderwagen tot bolderkar, bakfiets en aanhanger!
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