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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport waarin is onderzocht op welke wijze er emissievrij afval kan
worden ingezameld in de binnenstad van Haarlem. Dit rapport is een afstudeeropdracht voor de
opleiding Business Studies aan de Hogeschool Inholland te Haarlem. Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van de Gemeente Haarlem, Hogeschool Inholland, Spaarnelanden en Centrum
Management Groep en is onderdeel van het project “Haarlem: Duurzaam vrachtverkeer over water”.
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van februari 2019 tot en met juni 2019.
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Veel leesplezier.
Kayleigh Stuurman
IJmuiden, 16 juni 2019
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Managementsamenvatting
Het wordt steeds moeilijker om de binnenstad van Haarlem te bereiken met de auto. De grote, zware
voertuigen geven veel overlast in de binnenstad. Het leidt tot gevaarlijke situaties met fietsers en de
huizen trillen door de voertuigen. De gemeente Haarlem wil daarom het autoluwe gebied uitbreiden.
Ook heeft de gemeente Haarlem het doel om in 2025 een emissievrije binnenstad te hebben.
Hierdoor zullen de huidige voertuigen van Spaarnelanden de binnenstad niet meer in mogen om het
afval in te zamelen. Deze situaties zorgen ervoor dat er gekeken zal moeten worden naar een andere
manier van afvalinzameling. Er is tijdens het onderzoek ook rekening gehouden met de overlast die
de zware wagens geven en daarom is er gekeken naar de mogelijkheid om afval in te zamelen met
licht elektrische vrachtvoertuigen. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken op welke manier
het afval emissievrij in kan worden gezameld in de binnenstad van Haarlem.
Dit doel heeft geleid tot de volgende hoofdvraag: Op welke wijze kan het vervoeren van afval
emissievrij worden ingericht vanaf de binnenstad van Haarlem naar de laad- en lospunten?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er een combinatie van deskresearch en kwalitatief
onderzoek door middel van observaties en interviews uitgevoerd. Op dit moment wordt het afval
ingezameld in ondergrondse containers en deze worden geleegd door wagens met kraan. De
voertuigen rijden ongeveer 17 keer per week door de binnenstad. Dit komt neer op 188,1 gereden
kilometers en 156,1 kg CO2 uitstoot per week.
De voorziening die het meest geschikt is voor de afvalinzameling in de binnenstad van Haarlem zijn
de EcoCassettes. De reden dat de EcoCassettes het meest geschikt zijn is dat zij de grootste capaciteit
hebben en er dus minder voorzieningen geplaatst hoeven te worden om evenveel afval in te
zamelen. Tevens is de cassette volledig geurdicht en zal er dus geen stankoverlast zijn in tegenstelling
tot andere onderzochte voorzieningen. De EcoCassettes kunnen worden verplaatst door middel van
de zogeheten “elektrische sprinkhaan”. Dit is een volledig emissievrij voertuig en deze kan één
cassette per keer vervoeren. Het laatste stukje zou tevens uitgevoerd kunnen worden door een
elektrische pallettruck om de cassette zo in de juiste positie te krijgen. De cassettes worden door
middel van de elektrische sprinkhaan naar de rand van de stad vervoerd om daar op een boot of
vrachtwagen overgeslagen te worden. Op basis van de in te zamelen hoeveelheid afval zal er in de
huidige situatie 18 cassettes geplaatst moeten worden en in de gewenste situatie 20 cassettes.
De maximale loopafstand tot een cassette is 250 meter. Er zijn vier gebieden die buiten de maximale
loopafstand van 250 meter tot de afvalboot uit het rapport: “Binnenstedelijke afvallogistiek over
water” van D. Arkesteijn vallen. Deze vier gebieden zijn samen 45% van de binnenstad. Op dit
moment wordt er in de 45% van de binnenstad 84.65 km door vrachtwagens gereden per week. Met
de elektrische sprinkhaan zal dit 56 km per week worden. Dit houdt in dat er 28,65 km minder per
week gereden zal worden. Tevens zal de CO2-uitstoot met 70.25 kg per week afnemen. Deze manier
van inzamelen is dus een stuk duurzamer.
Het advies is om een pilot te starten in de buurt Bakenes met het inzamelen door middel van de
EcoCassettes. De Bakenes heeft een locatie waar de vrachtwagen zou kunnen staan om de cassettes
te laden en te lossen. Dit is de parkeerplaats op de hoek van de Nieuwe gracht en de Koudenhorn.
Een pilot in deze buurt houdt in dat de 11 ondergrondse containers op slot zullen gaan en het afval
ingezameld wordt in vier cassettes, één per stroom. Door op deze manier in te zamelen zal er tijdens
de pilot per week 17.6 kg CO2 minder worden uitgestoten en wordt er 16,8 km minder gereden door
vrachtwagens.
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Onderzoeksopzet
1. Project
De benaming van het algehele project is “Duurzaam vrachtlogistiek over water”. Het onderzoek
wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Haarlem en zal worden uitgevoerd door acht
studenten van de Hogeschool Inholland Haarlem en één student van de VU Amsterdam. Er zal
worden onderzocht op welke wijze er duurzame vrachtlogistiek over water kan worden gerealiseerd
ten einde Haarlem goedkoper, schoner en met minder hinder voor de omgeving te beleveren. Op dit
moment is het vervoer over water een onbekend logistiek proces voor de gemeente Haarlem. In het
verleden werden goederen juist over het water vervoerd, vandaar de gehele grachtengordel in
Haarlem. Er zal in dit onderzoek gekeken worden of het weer mogelijk is om de binnenstad van
Haarlem op een emissievrije manier te gaan bevoorraden en het afval af te voeren via het water.
Het onderzoek wordt onderverdeeld in vier delen. Aan elk onderdeel zijn twee studenten gekoppeld
om het onderzoek uit te voeren. De losse onderdelen zullen bij elkaar aan moeten sluiten om zo één
aansluitend advies te kunnen geven aan de betrokken partijen. De onderdelen van het onderzoek zijn
als volgt:
1. Goederentransport. Wat kan over water? Er wordt gekeken naar Retail, bouw- en
afvallogistiek.
2. Hub. Welke hub en locatie is geschikt? Er wordt hier gekeken naar een vaste hub en een
drijvende hub.
3. Vervoer via boten van de hub naar binnenstad en afval van de binnenstad naar het afvalpunt.
Dit heeft betrekking op het optimaliseren van de hub en de laad- en lospunten.
4. De Last mile Haarlem. Hoe is het vervoer van en naar gebruikers emissievrij te realiseren?
Milkrun concept met digitale reserveringsapp en er wordt onderzocht op welke wijze de afval
dient te worden vervoerd naar de laad- en lospunten.
Aan dit onderzoek zijn een aantal externe partijen verbonden. Bij deze partijen zullen de studenten
geplaatst worden om zo toegang te krijgen tot meer kennis en expertise over de aspecten die spelen
binnen dit onderzoek. De partijen hebben allemaal belang bij het realiseren van een emissievrije
binnenstad en zijn daarom bereid om alle studenten zo goed mogelijk te ondersteunen. De
betrokken partijen:
•
•
•
•
•
•

VCK Logistics
Blom B.V.
Spaarnelanden
City Hub
Rederij Kees
Centrum Management Groep Haarlem

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vervoersstromen, namelijk: bouw, afval,
food/horeca, Retail, webwinkel/pakketdiensten en facilitair/zorg. Binnen dit project wordt er
gekeken naar de stromen: bouw, afval, food/horeca en Retail. Dit zijn de goederenstromen waar
men verwacht de meeste winst te kunnen behalen en die op dit moment het grootst zijn (Douven,
2018). De overige stromen worden buiten beschouwing gelaten.
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1.1 Inleiding
De gemeente Haarlem heeft bepaald dat de binnenstad in 2025 emissievrij moet zijn. In 2025 zal de
binnenstad van Haarlem “op slot” gaan en zullen de voertuigen die niet elektrisch of op waterstof
rijden niet meer worden toegelaten in de binnenstad om de winkels te bevoorraden en afval af te
voeren. Op dit moment worden de goederen vooral aangeleverd via vrachtvervoer over de weg.
Deze voertuigen zijn vaak niet duurzaam en stoten veel emissie uit. Door de doelstelling van de
gemeente Haarlem en de druk vanuit de Nederlandse overheid wordt de vraag naar een duurzame
oplossing steeds groter. De gemeente Haarlem wil dat men gebruik gaat maken van emissievrije
voertuigen, die duurzamer en milieuvriendelijk zijn. Ook wil de gemeente dat er minder leveranciers
de bedrijven in de binnenstad gaan bevoorraden (Gemeente Haarlem, 2016). Tevens zal het
autoluwe gebied in de binnenstad worden uitgebreid per 1 juli 2019. Dit houdt in dat er alleen nog
van 6.00 tot 11.00 uur dit gebied in kan worden gereden. Tevens krijgen de bewoners en
ondernemers uit dit gebied een toegangspas, waardoor zij per dag maximaal één uur in het gebied
kunnen om te laden of lossen (Gemeente Haarlem, 2017).
Er zal onderzocht worden op welke wijze er emissievrij vervoer van afval in de binnenstad van
Haarlem gerealiseerd kan worden. Binnen dit onderzoek zal er worden onderzocht welk emissievrij
voertuig hier het beste voor gebruikt kan worden om de afval te vervoeren vanaf de bedrijven en
inwoners in de binnenstad naar de overslagpunten aan het water. Ook zal er gekeken worden hoe
het overslagpunt dient te worden ingericht om het afval daar tijdelijk op te kunnen slaan.
Centrum Management Groep Haarlem bestaat uit meerdere partijen die ieder kwartaal bijeenkomt
om zaken die binnen de stad Haarlem spelen te bespreken. De visie en ambitie worden besproken,
evenals de voortgang en ontwikkelingen van projecten. Het is dus belangrijk voor de Centrum
Management Groep Haarlem dat er oplossingen worden gezocht voor het emissievrij bevoorraden
van winkels en het afvoeren van afval. Door onderzoek te doen naar het inrichten van een
emissievrije binnenstad, kunnen deze ontwikkelingen vervolgens in kaart worden gebracht voor de
Centrum Management Groep Haarlem en zij kunnen deze dan toepassen binnen hun beleid
(Centrum Management Groep Haarlem, 2018).
Spaarnelanden is een integraal onderhoudsbedrijf. Het zorgt binnen de gemeente Haarlem voor een
prettig leefbare en goed bereikbare openbare ruimte. Spaarnelanden zorgt voor een effectieve
inzameling en verwerking van afval in de gemeente Haarlem. Er wordt zoveel mogelijk van het afval
hergebruikt. Wanneer het afval geen bruikbare grondstoffen meer bevat, wordt het verbrand om zo
energie op te wekken. Spaarnelanden hecht veel waarde aan duurzaam grondstofbeheer en zamelen
dus ook zoveel mogelijk afvalstromen apart in. Tevens wil Spaarnelanden milieubewust werken en
proberen zij steeds efficiëntere routes uit te stoppelen en voertuigen te gebruiken die minder
uitstoot leveren (Spaarnelanden NV, 2019). Voor Spaarnelanden is het dus van belang dat aan de
hand van dit onderzoek in kaart kan worden gebracht hoe het vervoer van afval naar de laad- en
lospunten aan het water gerealiseerd dient te gaan worden.

10

2. Achtergrondinformatie
2.1 Probleemanalyse
De Nederlandse overheid wil steeds groener en duurzamer worden. Het is bekend dat de CO2
uitstoot voor het vijfde jaar op rij gedaald is, maar de uitstoot is nog steeds te hoog namelijk 789.399
ton. Dit dient uiteindelijk te worden teruggebracht naar nul en op dit tempo gaat het te langzaam.
Het is dus van belang dat deze problematiek wordt aangepakt (Douven, 2018).
De gemeente Haarlem wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om duurzame
vrachtlogistiek over water op te zetten. De reden hiervoor is dat de gemeente zichzelf een aantal
doelstellingen heeft opgelegd die passen bij de landelijke doelstellingen. Deze doelstelling luidt als
volgt: “De binnenstad van Haarlem moet in 2025 emissievrij zijn, in 2030 klimaatneutraal en in 2040
aardgasvrij”. Het gevolg van deze doelstellingen is dat de binnenstad van Haarlem vanaf 2025 “op
slot” zal gaan voor voertuigen die emissie uit stoten (Gemeente Haarlem, 2016). Hierdoor zal er
onderzoek gedaan moeten worden naar een manier om het leveren van goederen en afvoeren van
afval op een emissievrije wijze via de overslagpunten aan het water te laten gebeuren. Haarlem
maakt op dit moment al gebruik van het beleid van de Green Deal Zes. Dit beleid is er op gefocust om
de stadslogistiek binnen Haarlem te verbeteren, zodat deze steeds groener wordt en het niet ten
koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en de veiligheid in de stad (Green Deal Zes, 2018).
Tevens speelt er in Nederland nog een probleem en dat is dat het verkeer in de Randstad in 2021
vastloopt (ANP, 2016). Haarlem valt binnen de Randstad en zal dus ook met dit probleem te maken
gaan krijgen. Er wordt nu nog het meest via vrachtwagens vervoerd. Als de Randstad vast gaat lopen
zal Haarlem hier ook hinder van gaan ondervinden en kan het beleveren via vrachtwagens lastiger
worden. Ook hier om is het van belang dat er gekeken gaat worden naar alternatieven manieren van
het beleveren van de stad Haarlem. De combinatie van bovenstaande twee punten leidt er dus toe
dat er onderzoek zal moeten worden gedaan naar de mogelijkheid om Haarlem op een duurzame
wijze over water te beleveren en afval op deze wijze af te gaan voeren. Vervolgens zullen de
goederen vanaf de laad- en lospunten aan het water de binnenstad in moeten worden vervoerd en
voor het afval geldt juist vanaf de binnenstad naar de laad- en lospunten aan het water. Ook de Last
Mile zal duurzaam en emissievrij moeten worden ingericht om bij te kunnen aan het behalen van de
doelstellingen.
Het derde punt zijn de veiligheid en overlast in de stad. Vuilniswagens moeten vaak stoppen en door
smalle, drukke straten rijden. Dit kan leiden tot onveilige situaties. Uit onderzoek is gebleken dat van
alle ernstige ongevallen tussen een vrachtwagen en een fietser maar liefst 36% een dodelijke afloop
kent (De Rijke & Ploos van Amstel, 2017). Tevens komt er steeds meer aandacht voor geluidsoverlast
in de steden. De grote, zware vuilniswagens zorgen voor veel lawaai.
Het is van belang dat het probleem voor de gemeente Haarlem wordt opgelost, zodat zij de gestelde
doelstellingen kunnen behalen. Tevens is het ook belangrijk voor de ondernemers en inwoners in de
binnenstad. Zij krijgen namelijk te maken met een binnenstad die “op slot” gaat en zullen op zoek
moeten naar een andere manier om de winkels te kunnen bevoorraden en om van hun afval af te
komen. Het probleem van duurzamere stadslogistiek is niet uniek. Dit probleem speelt in meerdere
gemeentes dan alleen binnen de gemeente Haarlem. Resultaten van dit onderzoek zullen dus ook
bruikbaar zijn voor de andere gemeentes. Tevens zal er gekeken worden naar eerder uitgevoerde of
lopende onderzoeken binnen andere gemeentes.
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Het beroepsproduct wat zal worden opgeleverd is een advies aan de gemeente Haarlem en
betrokken bedrijven. Het zal een advies zijn over hoe men het afvoeren van afval naar de laad- en
lospunten aan het water dient te realiseren. Dit advies zal gaan over het type voertuig dat gebruikt
dient te gaan worden en op welke wijze het afval bij de laad- en lospunten opgeslagen kan worden
tot het verscheept wordt.
Het project is gebonden aan een tijdsduur, namelijk in 2025 emissievrij zijn. Door deze tijdsduur zal
er met een oplossing gekomen moeten worden waarvan het realistisch is om deze binnen de
gestelde tijdsduur uit te voeren.

2.2 Doelstelling
Het doel van het totale onderzoek is om duurzame vrachtlogistiek over water op te zetten om zo bij
te dragen aan de doelstelling van de gemeente Haarlem: “Binnenstad emissievrij in 2025”. Dit heeft
betrekking op de stadslogistiek van Haarlem. Er wordt nagestreefd om het transport duurzamer,
schoner en met minder hinder voor de omgeving in te richten. Het doel van dit “deelonderzoek” is
om in kaart te brengen op welke wijze het afval vanaf de inwoners en bedrijven in de binnenstad
naar de laad- en lospunten aan het water zonder emissie vervoerd kunnen worden. Binnen dit
onderzoek zal er gekeken worden naar de huidige situatie en hoeveelheid afval die afgevoerd wordt.
Vervolgens wordt er onderzocht welk emissievrij voertuig er gebruikt moet gaan worden.
Het beoogde resultaat van dit onderzoek zal zijn om de gemeente Haarlem een advies te kunnen
geven hoe zij afvoeren van afval emissievrij kunnen inrichten. Dit leidt tot een milieuvriendelijkere
binnenstad en zo draagt dit bij aan het behalen van de door de gemeente vastgestelde doelstelling
om de binnenstad in 2025 emissievrij te laten zijn. Het is van belang dat het onderzoek betrouwbaar
is en dat men het resultaat toe kan passen. De betrokken externe partijen kunnen op hun beurt
allemaal een bijdrage leveren op bepaalde vlakken van het totale onderzoek. Met betrekking tot de
afvallogistiek zal dit onderzoek voornamelijk interessant zijn voor Spaarnelanden. Zij voeren op dit
moment al het afval af en zijn geïnteresseerd in de ontwikkelingen op dit gebied en willen in de
toekomst het afval blijven afvoeren voor de gemeente Haarlem.

2.3 Hoofdvraag
Op welke wijze kan het vervoeren van afval emissievrij worden ingericht vanaf de binnenstad van
Haarlem naar de laad- en lospunten?

2.4 Deelvragen
1. Wat zegt de literatuur over het gebruik van emissievrij voertuigen in een binnenstad?
2. Hoe wordt het afval op dit moment afgevoerd vanuit de binnenstad?
3. Van welk emissievrij voertuig kan er het beste gebruik worden gemaakt voor het vervoeren
van het afval?
4. Wat zijn de voordelen van het vervoeren door middel van het gekozen emissievrije voertuig?
5. Hoe dient het overslagpunt voor de gekozen voorziening te worden ingericht?
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2.5 Afbakening
•

•
•
•
•

In overleg met de stuurgroep op 6 februari is er vastgesteld dat er voor het inrichten voor
emissie vervoer alleen gekeken zal worden naar elektrische voertuigen. Waterstof wordt
buiten beschouwing gelaten, omdat deze methode op dit moment nog niet ver genoeg
ontwikkeld is.
De binnenstad van Haarlem. Onder de binnenstad van Haarlem wordt het gebied binnen de
grachtengordel en Burgwal gerekend. Er is ter illustratie een kaart toegevoegd in bijlage 2.
Er zal gekeken worden naar de vijf grote afvalstromen: gft, Papier, Glas, Kunststof en
Restafval.
In dit onderzoek zal alleen gekeken worden naar huishoudelijk afval. Huishoudelijk afval en
bedrijfsafval mogen niet samen vervoerd worden.
Dit onderzoek richt zich op het vervoeren van het afval van de binnenstad naar de
overslagpunten aan het water. Tevens dient dit onderzoek aan te sluiten op het onderzoek
van Daan Arkesteijn. Daan Arkesteijn onderzoekt het vervoer via water in de binnenstad. Zijn
onderzoek zal dan vervolgens weer aan sluiten op het onderzoek van Cindy van Logchem, die
het vervoer van Haarlem naar Amsterdam over water onderzoekt.

2.6 Leeswijzer
In de hoofdstukken wordt de opzet van het project beschreven, tevens staan hier de hoofdvraag en
deelvragen van dit onderzoek. In hoofdstuk 3 de literatuurstudie en het theoretisch kader te vinden
en in hoofdstuk 4 de methodologie. Vervolgens zijn in de hoofdstukken 5,6 en 7 de
onderzoeksresultaten te lezen. In hoofdstuk 8 volgt de conclusie van het onderzoek. De
hoofdstukken 9 en 10 bestaan uit het beroepsproduct. Hier wordt een pilot beschreven. Hoofdstuk
11 bevat de reflectie op het onderzoek.
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3. Theoretisch kader
3.1 Begripsverheldering
Emissievrij voertuig
Emissie betekent: “Uitstoot van schadelijke stoffen. Het begrip wordt alleen gebruikt als men het
over luchtvervuiling heeft” (Gianotten Printed Media, 2019). Emissievrij voertuig houdt dus in dat het
voertuig geen schadelijke stoffen uitstoot.
LEVV
LEVV is de afkorting van licht elektrisch vrachtvoertuig. Dit type voertuig wordt aangedreven door
elektriciteit en heeft Zero Emissie.
Zero Emissie
Dit houdt in dat er helemaal geen schadelijke stoffen uitgestoten worden door de desbetreffende
voertuigen.
Duurzaamheid
De Verenigde Naties hanteert de volgende definitie voor duurzaamheid: “Duurzame ontwikkeling is
de ontwikkeling die aansluit op de behoefte van het heden zonder het vermogen van de toekomstige
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (Smits, 2019).
Duurzaamheid houdt dus in dat men in hun eigen behoefte kan voorzien zonder dat het milieu, de
mensen of de economie in gevaar gebracht worden in het heden of in de toekomst (Smits, 2019).
Laadbak
De volgende definitie wordt door Woord.org gehanteerd: “Gedeelte van een vrachtwagen waarin of
waarop de lading ligt” (Woord.org, 2019). Dit kan een vast gedeelte van een wagen zijn, een
(transport)bak of een container. De bak/container kunnen ook verwisselbaar zijn. Dit wordt dan ook
wel een wissellaadbak genoemd.
Wissellaadbak
Laadbaak die makkelijk gescheiden kan worden van het draagvoertuig. Dit wordt veelal gebruikt voor
intermodaal vervoer.
ULD
ULD staat voor Unit Loading Device.
Dit zijn standaard containers/laadbakken die verwisseld kunnen worden tussen de verschillende
vervoersmodaliteiten. Door het gebruik van standaard containers hoeven de losse ladingen niet
meer overgeslagen te worden tussen de verschillende modaliteiten, maar kan de gehele container in
één keer verwisseld worden. Dit leidt ertoe dat de overslag makkelijker en sneller verloopt.
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3.2 Literatuurstudie
3.2.1 Duurzame stadslogistiek
De steden in Nederland worden steeds drukker en voller. De verwachting is dat het aantal inwoners
in de steden blijft toenemen. Deze toename betekent dat er steeds meer mensen dezelfde openbare
ruimte willen gebruiken. Tevens richt men zich in Nederland steeds meer op het milieu. De overheid
heeft klimaatdoelstellingen gesteld en de gemeentes binnen Nederland hebben op basis hiervan hun
eigen doelstellingen opgesteld. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer gekeken
wordt naar duurzame stadslogistiek. Hier wordt dan met name gekeken naar hoe dit moet worden
vormgegeven in een steeds drukker en voller wordende stad, zodat de stad leefbaar blijft en dat de
stadslogistiek bij gaat dragen aan de klimaatdoelstellingen (Expertgroep City Distribution, 2018).
Ontwikkelingen en uitdagingen in de binnenstad
Naast de steeds drukker wordende stad zijn er ook andere oorzaken die voor nieuwe ontwikkelingen
en uitdagingen zorgen. Denk hierbij aan de veranderingen op de Retailmarkt, de ontwikkelingen
binnen de ICT en de trend met betrekking tot verduurzaming. Enkele uitdagingen en trends waar
men mee te maken krijgt binnen de steden zijn als volgt:
-

-

-

-

Te krappe openbare ruimte om het verkeer en de laad- en lospunten te kunnen plaatsen.
Gebrekkige regelgeving. Op dit moment is er geen uniform toepasbare regelgeving en kan dit
leiden tot een chaos van verschillende regels per gebied. Het is dus belangrijk dat de regels
regionaal/landelijk op elkaar worden afgestemd.
Door een voertuigbeperking in te stellen kan er meer vrachtverkeer voorkomen in de stad.
Dit vormt een bedreiging voor de doelstelling om minder vervoersbewegingen te realiseren.
Kansen voor bedrijven die durven investeren in duurzame vervoersmogelijkheden en
daarmee succesvol zijn.
De wens om voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer meer ruimte te geven groeit,
maar de vraag naar woningen groeit ook. Er komt dus steeds meer verkeer in de stad, wat
kan botsen met elkaar.
Door de vele internetbestellingen groeit de omvang en toename van leveringen aan
consumenten. Hierdoor ontstaat er ook een toename van de verkeersveiligheid en hinder in
de stad.
Circulaire economie wordt steeds meer aangemoedigd binnen Nederland. Dit legt extra druk
op steden, omdat goederen niet samen worden afgevoerd (Expertgroep City Distribution,
2018).

Ontwikkelingen in de logistiek
In de Nederlandse steden/gemeenten spelen eigenlijk twee ontwikkelingen binnen de logistiek. De
eerste is het verminderen van vervoersbewegingen. Gemeenten willen dat de logistieke
dienstverleners gebruik gaan maken van minder grote en emissievrije voertuigen. Het inzetten van
de kleinere en emissievrije voertuigen brengt wel het risico met zich mee dat het verminderen van de
vervoersbewegingen niet gerealiseerd kan worden. Er moeten namelijk nog steeds evenveel
goederen vervoerd worden, maar dan in kleinere voertuigen. De tweede trend binnen de logistiek is
de verduurzaming. De doelstelling van bijvoorbeeld de gemeente Haarlem is zero emissie in 2025.
Om dit te kunnen realiseren zal er een geharmoniseerd beleid moeten worden opgesteld. Tevens
zullen de producenten ervoor moeten zorgen dat er genoeg emissievrije voertuigen beschikbaar zijn.
De verwachting is dat de Rijksoverheid de vervoerders hierbij moet gaan helpen door middel van
investeringssubsidies (Expertgroep City Distribution, 2018).
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Kansen voor gemeenten
De gemeenten kunnen gebruik maken van verschillende kansen/mogelijkheden om de stadslogistiek
efficiënter en slimmer in te delen.
-

-

-

Instellen flexibele venstertijden. Door het gebruik van emissievrije voertuigen, zouden de
venstertijden flexibeler kunnen worden gemaakt. Overige voertuigen zullen geweerd worden
uit de steden, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de emissievrije voertuigen. De
collectieve uitdaging ligt in het beperken van de CO2-uitstoot en de geluidsoverlast van
voertuigen dat de noodzaak om venstertijden in te stellen op den duur vervalt.
Samenwerking tussen logistiek dienstverleners, ontvangers en dienstverleners. In de
binnensteden kunnen de ontvangers en leveranciers samen gaan werken om de stromen
efficiënter de laten worden. De gemeenten zouden deze samenwerkingen kunnen
aanmoedigen en faciliteren.
Overslaglocaties. Gemeenten kunnen overslaglocaties/hubs aan de rand van de
binnensteden of aan de ringwegen organiseren. Hierdoor hoeven de grotere voertuigen de
stad niet meer in en kunnen de goederen door emissievrije voertuigen op een efficiëntere
manier geleverd worden in de binnenstad (Expertgroep City Distribution, 2018).

3.2.2 Kansen LEVV in de binnenstad
Uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam is naar voren gekomen dat het gebruik van LEVV
(licht elektrische vrachtvoertuigen) een rendabel alternatief zou kunnen zijn voor 10 tot 15% ritten
die door een bestelauto worden uitgevoerd. Tevens is er onderzocht dat de potentie van de LEVV
nog hoger zou liggen als gemeentes toegangsbeperkingen voor (diesel)auto’s in de binnenstad gaan
instellen (Pals, 2018).
De LEVV is zeer geschikt voor het vervoeren van kleine en lichtere zendingen. Ze zijn het best in te
zetten voor tijd kritische zendingen en bij een hoge netwerkdichtheid. De eisen die aan het voertuig
gesteld worden zijn natuurlijk per (goederen)stroom anders. Naast de positieve punten zijn er ook
een aantal aandachtspunten die van belang zijn om de LEVV te laten slagen in de binnenstad. De
huidige logistieke concepten zijn namelijk nog niet ingericht op het gebruik van licht elektrische
vrachtvoertuigen. Het logistieke concept in de binnenstad zal dus moeten worden aangepast. Er zal
een hub moeten worden gecreëerd, waar men de goederen kan ophalen met de LEVV. Tevens is de
technologie nog vrij jong en niet volwassen.
Hierdoor zijn er nog geen echte standaardafmetingen en kan er niet in grote aantallen geproduceerd
worden. Dit zorgt voor hoge productiekosten en lange levertijden.
Als derde aandachtspunt volgt het beleid van een stad. Om de LEVV veilig door de stad te laten
bewegen, zal er een nieuw beleid moeten worden opgezet. Er moeten nieuwe routes worden
opgezet en de stad zal een aantal overslagpunten moeten realiseren. Ook zullen de gemeentes
harmonisatie van de regels op regionaal en nationaal niveau na moeten streven (Ploos van Amstel, et
al., 2018).
Op dit moment leent de LEVV zich alleen voor stromen met bepaalde kenmerken. Deze kenmerken
zijn als volgt: tijd kritische zendingen, zendingen over korte afstanden, weinig zendingen per rit.
Tevens maakt het voertuig meer kans in gebieden waar er strenge voertuigbeperkingen gelden of
gebieden met ontheffing voor de LEVV (Ploos van Amstel, et al., 2018).
De LEVV kent min- en pluspunten. Deze zullen moeten worden ingezet om ondernemingen te
overtuigen de LEVV te gaan gebruiken.
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Minpunten
- De actieradius is beperkt.
- Het laadvermogen is beperkt.
- De snelheid is beperkt.
- Plek in verkeersnet onzeker.

Pluspunten
- Zeer wendbare voertuigen.
- Kortere routes dan met traditionele voertuigen.
- Makkelijk parkeren.
- Ruimte inname is beperkt.
- Zero emissie (Ploos van Amstel, et al., 2018).

Het laatste pluspunt is de meest belangrijke, aangezien dit volledig aansluit op de huidige landelijke
standpunten en die van de gemeente Haarlem.

3.2.3 Verschillende typen LEVV
De LEVV kan in drie typen worden onderscheiden, namelijk de elektrische vrachtfiets, het elektrische
bromvoertuig en het compacte elektrische distributievoertuig (Ploos van Amstel, et al., 2018). De
verschillende types hebben elk hun eigen kenmerken. In bijlage 3 is van elk type een voorbeeld te
zien.
•

•

•

De elektrische vrachtfiets is wendbaar en een actieve transportvorm. Dit voertuig heeft een
maximaal laadvermogen tot 350 kilo. Dit type is geschikt voor het bezorgen van bijvoorbeeld
post, maaltijden en pakketten.
Het elektrische bromvoertuig is een robuuste transportvorm. Dit voertuig heeft een
maximaal laadvermogen tot 500 kilo en is geschikt voor de wat zwaardere ladingen.
Voorbeelden hiervan zijn levensmiddelen en klein bouwmateriaal.
Het compacte elektrische distributievoertuig is een minibestelauto. Dit voertuig heeft een
maximaal laadvermogen tot 750 kilo. Dit type is geschikt voor meerdere stromen, zoals
Retail, Horeca en (zwerf)afval. Dit type is wel minder wendbaar dan de andere twee types,
maar alsnog vriendelijker dan een bestelauto op diesel/benzine voor het gebruik in drukkere
gebieden (Ploos van Amstel, et al., 2018).

3.2.4 Projecten met LEVV
Elektrische vuilniswagen Van Gansewinkel
Afvaldienstverlener van Gansewinkel is in 2009 een proef begonnen met het inzamelen van afval
door middel van elektrische voertuigen (LEVV). Dit voertuig is ontwikkeld in samenwerking met
Spijkstaal uit Spijkenisse. Het voertuig bestaat uit volledig recyclebaar staal in plaats van kunststof en
er wordt gebruik gemaakt van plantaardige hydrauliekolie. De maximumsnelheid van dit voertuig is
32 km/u en de actieradius is ongeveer 60 kilometer. Door deze beperkte lage snelheid heeft de
chauffeur geen vrachtwagenrijbewijs nodig (Van Gansewinkel Groep, 2009).
Bij dit project dient wel een kanttekening te worden geplaatst. In 2017 is Van Gansewinkel gefuseerd
met Shanks en zijn zij samen verder gegaan onder de naam Renewi. Om meer informatie over dit
project te krijgen en of er nog ingezameld wordt door middel van deze voertuigen zal er contact
moeten worden opgenomen met Renewi.
EcoCassettes Icova/Renewi
EcoCassettes zijn kleine, uitstootvrije perscontainers. Deze containers zijn makkelijk te plaatsen op
moeilijk bereikbare plekken. De vormgeving van de EcoCassette is compact en de container heeft
bescheiden afmetingen. Door de compacte vorm is het mogelijk om afval te scheiden op een klein
oppervlak door middel van het plaatsen van extra modules (Renewi Nederland B.V., 2019).
Om de containers op te kunnen halen is er door Icova in samenwerking met Nefra
Voertuigentechniek en Emoss e-Truck Technology een zogenaamde “elektrische sprinkhaan”
ontwikkelt. Op dit moment zijn er twee van deze voertuigen toegevoegd aan het wagenpark.
17

Deze voertuigen hebben een 100% emissievrije aandrijving en dragen dus bij aan de landelijke
doelstellingen (Renewi Nederland B.V., 2019).
Westergasfabriek Amsterdam
De ondernemingen bij de Westergasfabriek hebben zelf het initiatief getoond om de vele
verschillende afvalverzamelaars te reduceren. Op dit moment zamelt alleen Suez daar nog afval in.
Dit gebeurd op een hoge frequentie en met een klein voertuig wat gedeeltelijk door elektriciteit
wordt aangedreven. De verzamelde afval wordt op het terrein zelf omgezet tot energie en compost.
Met deze ontwikkeling is de overlast van zware inzamelvoertuigen teruggebracht tot nul
(De Rijke & Ploos van Amstel, 2017).

3.2.5 Green collecting
Het initiatief voor Green Collecting is genomen door Spaarnelanden. Green Collecting is een
samenwerking tussen verschillende partijen in Haarlem. GP Groot, Renewi, Spaarnelanden, SUEZ,
Transport en Logistiek Nederland en de gemeente Haarlem zijn een proef gestart waarin men met
één neutrale truck het bedrijfsafval op gaat halen. Het doel van dit experiment is minder wagens,
minder CO2-uitstoot en minder fijnstof. Ondernemers zijn verplicht om meer afval te scheiden.
Hierdoor neemt het aantal bewegingen in de stad toe, door het inzetten van de neutrale truck wordt
het aantal bewegingen vermindert. Door het verminderen van de bewegingen daalt de CO2-uitstoot
en wordt er minder fijnstof uitgestoten. Dit is hard nodig, want het vrachtverkeer en het beleveren
van de Retail zijn voor 39% verantwoordelijk voor CO2-uitstoot in de stadslogistiek (Spaarnelanden
NV., 2018).
Dit experiment is succesvol te noemen aangezien er na een maand al 67% minder ritten van
bedrijfsafvalwagens plaats vonden in de stad Haarlem. De proef duurt tot en met april 2019 en
daarna zullen de volledige resultaten bekend worden gemaakt (Spaarnelanden NV., 2018).

3.2.6 Buck rapport
Uit het Buck rapport komt naar voren dat 78% van het bedrijfsafval in Haarlem op wordt gehaald
door de gemeentereiniging, 19% door andere afvalinzamelaars zoals Brandje en Sita en 3% door een
leverancier met een reguliere auto (Buck Consultants International, 2007). De tabel hiervan is te
vinden in bijlage 4.

18

3.3 Theoretische modellen
3.3.1 Stroomdiagram/flowchart
Er is gebruik gemaakt van een stroomdiagram om invulling te geven aan hoe het onderzoek is
ingericht. Het stroomdiagram visualiseert de invulling van het onderzoek en zal een houvast bieden
voor de lijn die het onderzoek aan dient te houden (LeanInfo, 2019).
Het stroomdiagram die houvast biedt tijdens dit onderzoek is toegevoegd in bijlage 5.

3.3.2 Rangschikken modaliteiten
De voordelen van de gekozen modaliteit ten opzichte van de huidige modaliteit zullen in kaart
moeten worden gebracht. Dit zal worden gedaan aan de hand van een tabel. In de tabel zullen beide
modaliteiten worden opgenomen en deze zullen worden gerangschikt op basis van een paar criteria.
De criteria die worden behandeld zijn als volgt: kosten, CO-2 uitstoot en veiligheid (Visser & Goor,
2008).
In bijlage 6 is een voorbeeld tabel te vinden voor het rangschikken van modaliteiten, evenals de tabel
met de criteria die gebruikt wordt in dit onderzoek.

3.3.3 Stakeholderanalyse
Om de onderzoekspopulatie voor dit onderzoek te kunnen bepalen, is er gebruik gemaakt van een
stakeholderanalyse. De analyse is uitgewerkt in hoofdstuk 5.3 Onderzoekspopulatie.
Om de analyse uit te kunnen voeren moeten er vijf stappen worden genomen. De stappen zijn als
volgt:
1. Vaststellen welke stakeholders (belanghebbende) belangrijk zijn voor de organisatie.
2. Vaststellen of het om primaire of secundaire stakeholders gaat. Primaire stakeholders
hebben directe belangen en invloed. Secundaire stakeholders hebben geen directe belangen,
maar wel invloed.
3. Hang een score aan de invloed en het belang van de stakeholder. De score wordt ingedeeld
van zeer hoog tot zeer laag.
4. Verdeel de stakeholders over de verschillende categorieën. De categorieën zijn als volgt:
Beïnvloeder, Belangrijke speler, Toeschouwer, Belanghebbende.
5. Wensen en eisen van de stakeholders bepalen.

Figuur 1: Stakeholderanalyse stap 4 (Schuurmans, 2016).
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4. Onderzoeksmethodologie
4.1 Methodologie
Deelvraag 2: Hoe wordt het afval op dit moment afgevoerd vanuit de binnenstad?
Type onderzoek
Onderzoeksvorm
Methode
Interview/online research
Beschrijvend
Deskresearch/fieldresearch
research/ Observaties
Onderzoeksverantwoording
Door middel van deskresearch zijn de tijden/dagen opgezocht waarop de verschillende
soorten afval worden opgehaald in de binnenstad. Aan de hand van het interview met Cees
van den Berg van Spaarnelanden is dit verdiept. Er is gevraagd naar het type voertuig/de
verschillende ULD’s, frequentie van ophalen, huidige overslagpunten, huidige
verwerkingslocaties, regelgeving met betrekking tot inzamelen van de verschillende
afvalstromen, de waarde en duurzaamheid per afvalstroom.
Het interview is vormgegeven aan de hand van het boek: Basisboek interviewen (Baarda & De
Goede, 2017) en het schema wat verkregen is tijdens de workshop Plan van Aanpak van Don
Ropes. Dit schema is te vinden in bijlage 8.
Ook zijn er observaties in de binnenstad gehouden om invulling te kunnen geven aan hoe en
wanneer het afval wordt opgehaald. Bij de observaties is er op de volgende zaken gelet:
- Type voertuig waarmee het afval opgehaald wordt.
- Vorm; in welke vorm wordt het afval opgehaald? (Zakken, bulk uit container, etc.)
- Hoe wordt de afvalstroom aangeboden om op te halen? (Rolcontainers, ondergrondse
containers of anders).

Deelvraag 3: Van welk emissievrij voertuig kan er het beste gebruik worden gemaakt voor het
vervoeren van afval?
Type onderzoek
Onderzoeksvorm
Methode
Interview/online research
(Eventueel field research m.b.t. testen
Explorerend
Deskresearch/fieldresearch
of afval past in ULD)
Onderzoeksverantwoording
Er is deskresearch uitgevoerd om de verschillende types emissievrije voertuigen en de
verschillende producenten in kaart te brengen. Er is per type voertuig het volgende in kaart
gebracht: de afmetingen, radius/oplaadtijd en de maximale draagkracht/inhoud. Ook is er per
voertuig gekeken of het mogelijk is om de laadbak/ULD te verwisselen, zodat deze
overgeslagen kan worden op de boot en er niet met losse ladingen gewerkt hoeft te worden.
De interviews zijn gehouden met één of meerdere producenten van emissievrije voertuigen.
In dit gesprek wordt er verder op de kenmerken van de voertuigen ingegaan. Tevens is er aan
de producenten gevraagd welk voertuig volgens hen geschikt is voor het vervoeren van afval
en of het mogelijk zou zijn om een soort kraan voor de overslag op het voertuig te plaatsen.
Ook os er gevraagd of het mogelijk is om een ULD te ontwikkelen/gebruiken die verwisselbaar
is en deze dus zo op de boot zou kunnen worden overgeslagen. Op deze manier hoeft de losse
lading niet overgeslagen te worden en scheelt dit tijd bij de overslag en komen er geen
onnodige extra overslagpunten.
De interviews zijn vormgegeven aan de hand van het boek: Basisboek interviewen (Baarda &
De Goede, 2017) en het schema wat verkregen is tijdens de workshop Plan van Aanpak van
Don Ropes. Dit schema is te vinden in bijlage 8.
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Mocht hier uit voort komen dat het afval in een al bestaande ULD afgevoerd kan gaan
worden, zou er eventueel met de producenten besproken kunnen worden of het mogelijk is
om te testen of het afval in de ULD past. Zal er een nieuw soort ULD ontwikkelt moeten
worden, wordt fysiek testen lastig vanwege de krappe tijd binnen het onderzoek.

Deelvraag 4: Wat zijn de voordelen van het vervoeren door middel van het gekozen
emissievrije voertuig?
Type onderzoek
Onderzoeksvorm
Methode
Explorerend
Fieldresearch/deskresearch Interviews/ online research
Onderzoeksverantwoording
Om deze deelvraag te beantwoorden zijn er interviews gehouden en is er online research
gedaan. Er is gekeken naar een aantal criteria, namelijk: kosten, CO-2 uitstoot, veiligheid en
bewegingen. Op basis van deze criteria zijn de huidige modaliteit en de gekozen modaliteit
gerangschikt om zo de voordelen van de gekozen modaliteit in beeld te kunnen brengen.
Er is online research gedaan naar de huidige CO-2 uitstoot, aantal bewegingen en de
veiligheid. Kosten van de huidige situatie zijn hier ook in kunnen worden meegenomen, voor
de kosten van de nieuwe situatie is er gesproken met verschillende partijen.
Er zijn interviews gehouden met de producenten over de kosten van het nieuwe type
voertuig, de uitstoot en veiligheid van het voertuig.
Ook is er in het gesprek met Jeroen Schorn/Cees van den Berg van Spaarnelanden gevraagd
naar het huidige aantal bewegingen en vervolgens is er gekeken naar hoeveel bewegingen er
zullen komen met de nieuwe modaliteit. Er is ook gevraagd naar cijfers over de huidige CO-2
uitstoot om zo de aantallen die gevonden worden tijdens het online research te kunnen
bevestigen.
De interviews zijn vormgegeven aan de hand van het boek: Basisboek interviewen (Baarda &
De Goede, 2017) en het schema wat verkregen is tijdens de workshop Plan van Aanpak van
Don Ropes. Dit schema is te vinden in bijlage 8.
Deelvraag 5: Hoe dient het overslagpunt voor de gekozen voorziening te worden ingericht?
Type onderzoek
Onderzoeksvorm
Methode
Explorerend
Fieldresearch
Interviews/observaties
Onderzoeksverantwoording
Om deze deelvraag te beantwoorden zijn er interviews gehouden, evenals observaties. Er is
een interview gehouden met de Havendienst van Haarlem om de staat/draagkracht van de
kades te bespreken. Ook is er aan de producenten van de voertuigen gevraagd of het mogelijk
is om een soort kraan op de voertuigen te plaatsen of dat deze op de kade/boot/ponton zal
moeten staan. Ook hier is er gekeken naar de mogelijkheid om dezelfde ULD te gebruiken om
zo min mogelijk overslagpunten te realiseren.
Ook is er onderzocht hoe het overslagpunt voor ene vrachtwagen eruit dient te zien.
De interviews zijn vormgegeven aan de hand van het boek: Basisboek interviewen (Baarda &
De Goede, 2017) en het schema wat verkregen is tijdens de workshop Plan van Aanpak van
Don Ropes. Dit schema is te vinden in bijlage 8.
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4.2 Betrouwbaarheid en validiteit
Het is belangrijk dat je onderzoek valide is en dat er gemeten wordt wat er hoort te worden
gemeten. In dit onderzoek zal dit gewaarborgd worden omdat de onderzoekspopulatie opgesteld
wordt aan de hand van een stakeholderanalyse. Zo wordt er in kaart gebracht welke partijen
belangrijk zijn binnen het onderzoek en waarmee er gesproken dient te worden om een goede
uitkomst te kunnen krijgen van het onderzoek.
Om het onderzoek betrouwbaar te laten zijn zullen er meerdere observaties worden uitgevoerd om
toevalligheden uit te sluiten. Tevens zullen de interviews worden opgesteld aan de hand van theorie
uit het boek: “Dit is onderzoek!” van Baarda en de matrix verkregen via persoonlijke communicatie
met meneer Ropes, welke te vinden is in bijlage 8. De opgestelde interviews zullen gehouden worden
met experts binnen het desbetreffende vakgebied.
Tevens zal de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek gewaarborgd worden door het
gebruik van de stroomdiagram/flowchart weergegeven in bijlage 5. Deze stroomdiagram geeft de lijn
aan die tijdens het onderzoek gehouden dient te worden, zodat er geen onderwerpen vergeten
zullen worden.
Ook is het belangrijk dat de bronnen/artikelen betrouwbaar zijn. Dit wordt gecontroleerd aan de
hand van de volgende criteria:
-

-

De bronnen moeten wetenschappelijk zijn. Zij kunnen wel ondersteunt worden door andere
bronnen, maar deze mogen niet het gehele onderzoek leiden.
Er zal gebruikt worden gemaakt van eerdere onderzoeksrapporten.
De recente (wetenschappelijke) artikelen mogen niet ouder zijn dan 4 jaar of er moet kunnen
worden vastgesteld dat het artikel nog steeds geldt voor deze periode, zoals het Buck
rapport.
Er wordt gebruik gemaakt van meerdere bronnen om iets te onderbouwen en de
achtergrond van de schrijver van het artikel wordt bekeken.
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4.3 Onderzoekspopulatie
Om de onderzoekspopulatie te kunnen bepalen wordt er gebruik gemaakt van een
stakeholderanalyse. De stappen zijn uitgewerkt in bijlage 9. De uitkomsten zijn in de tabel 1
verwerkt. Aan de hand van de uitkomsten is er bepaald welke bedrijven belangrijk zijn voor dit
onderzoek en dus mee moeten worden genomen in dit onderzoek.
Belang
Laag

Zeer
hoog
Invloed

Matig
Beïnvloeders:
Inwoners/Bedrijven binnenstad
Haarlem & Suez/Renewi/GP
Groot

Hoog

Zeer hoog
Belangrijke spelers:
Spaarnelanden, Gemeente Haarlem &
producenten LEVV

Hoog
Toeschouwers: -

Belanghebbenden:
VCK Logistics, City Hub & Rederij Kees

Matig

Laag
Tabel 1: Uitwerkingen Stakeholderanalyse.

23

Adviesrapport
5. Huidige situatie
In dit hoofdstuk wordt de eerste deelvraag beantwoord. De eerste deelvraag luidt als volgt: “Hoe
wordt het afval op dit moment afgevoerd vanuit de binnenstad?” Om deze deelvraag te kunnen
beantwoorden zijn er meerdere interviews afgenomen bij Spaarnelanden, namelijk met Bas Giskes
en Richard Broekhuizen, teamleiders Afval en Grondstoffen, en Cees van den Berg, projectleider
Afval en Grondstoffen. Het transscript van de interviews is terug te vinden in bijlage 9 en 12. Ook is
er data opgevraagd bij Spaarnelanden. Er zijn kengetallen verkregen en met deze getallen zijn
berekeningen gemaakt. De data is terug te vinden in bijlage 10. De berekeningen die vervolgens zijn
gemaakt, zijn te vinden in het bijgevoegde Excel-bestand. Tevens is er een observatie uitgevoerd.
Deze observatie bestond uit het meerijden op een inzamelvoertuig om zo in kaart te brengen hoe het
nu opgehaald wordt en tegen welke knelpunten er wordt aangelopen. Het verslag van de observatie
is terug te vinden in bijlage 17.

5.1 Routes
Gft
In afbeelding 1 is de route te zien die het gft aflegt. Als het gft is opgehaald, wordt het door een
inzamelvoertuig van Spaarnelanden naar Sortiva in Vijfhuizen gebracht. Vanuit daar gaat het in een
voertuig van HVC naar Purmerend of Middenmeer. Groente en fruit gaat naar Middenmeer. Dit kan
vergist worden en hier wordt dan gas van gemaakt. Tuin gaat naar Purmerend, dit kan namelijk niet
vergist worden (Berg, 2019).
Consument

ULD

Voertuig
Spaarnelanden

Sortiva
Vijfhuizen

Voertuig
Sortiva

HVC
Purmerend/
Middenmeer

Figuur 2: Stroomoverzicht gft.

In het centrum van Haarlem is er geen ruimte om rolcontainers bij de bewoners thuis te plaatsen.
Hierdoor mogen de inwoners van het centrum hun gft bij het restafval deponeren.
Plastic
In afbeelding 2 is de route te zien die het plastic aflegt. Als het plastic opgehaald is, wordt het door
het inzamelvoertuig naar Veolia in Amsterdam gebracht. Vervolgens wordt het door een voertuig van
Veolia naar de verwerker Schönmackers in Kerpen (Duitsland) gebracht. Hier wordt het verwerkt tot
granulaat of flakes (Berg, 2019) .
Consument

ULD

Voertuig
Spaarnelanden

Veolia
Amsterdam

Figuur 3: Stroomoverzicht plastic
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Voertuig
Veolia

Schönmackers
Kerpen
(Duitsland)

Papier
In afbeelding 3 is de route te zien die het papier aflegt. Als het papier is opgehaald, wordt het naar
Recycling.nl in Haarlem gebracht. Vanuit Recycling.nl wordt het naar de verwerker Smurfit Kappa in
Roermond of Ede gebracht. Het papier wordt hier verwerkt tot materiaal voor geluidsisolatie.
Tegenwoordig zit er steeds meer karton tussen het papier. Hier kan geen geluidsisolatie van worden
gemaakt. Karton wordt gerecycled tot nieuw karton. Dit kan echter maar maximaal 8x, omdat er veel
stoorstoffen in het karton zitten (Berg, 2019).
Consument

ULD

Voertuig
Spaarnelanden

Recycling.nl
Haarlem

Voertuig
Recycling.nl

Smurfit Kappa
Ede/
Roermond

Figuur 4: Stroomoverzicht papier

Glas
In afbeelding 4 is de route te zien die glas aflegt vanaf het moment dat het door de consument
aangeboden wordt. Als het glas opgehaald is, wordt het naar Sortiva in Vijfhuizen gebracht.
Vervolgens wordt het vanuit Vijfhuizen naar Maltha in Heijningen gebracht. Glas is voor 99%
recyclebaar en van het “oude” glas wordt nieuw glas gemaakt (Berg, 2019).
Consument

ULD

Voertuig
Spaarnelanden

Sortiva
Vijfhuizen

Voertuig
Sortiva

Maltha
Heijningen

Figuur 5:Stroomoverzicht glas

Rest
In afbeelding 5 is de route te zien die het restafval aflegt. Het restafval wordt eerst naar het VOST
(vuiloverslagstation) gebracht. Vanuit het VOST wordt het afval naar de AEB in Amsterdam gebracht
(Berg, 2019). Hier zal het eerst door de scheidingslijn gaan om vervolgens verband te worden in de
oven. Door de vuilverbranding wordt er vervolgens weer energie opgewekt (Persoonlijke
communicatie Micha Hes en Johan Kerpershoek, AEB).
Consument

ULD

Voertuig
Spaarnelanden

VOST

Voertuig
Spaarnelanden

AEB
Amsterdam

Figuur 6: Stroomoverzicht restafval

5.2 ULD’S
Uit het interview met Cees van den Berg is naar voren gekomen dat het afval in meerdere ULD’s
verzameld wordt. De ULD’s die worden gebruikt binnen de afvalinzameling zijn: afvalzakken,
rolcontainers, afvalbakken en ondergrondse containers (Berg, 2019). Deze ULD’s gelden echter voor
heel Haarlem en het onderzoek is gericht op de binnenstad van Haarlem. In de binnenstad wordt er
echter maar gebruik gemaakt van één ULD, namelijk de ondergrondse container. De reden hiervoor
is dat de inwoners nauwelijks tot geen opslagruimte voor andere ULD’s hebben. Het gemiddelde
gewicht van een volle container is 373 kilo (Giskes & Broekhuizen, 2019).
De inwoners worden wel gestimuleerd om hun afval te scheiden. Dit gebeurt echter niet aan huis
wegens het gebrek aan ruimte, maar door middel van het plaatsen van verschillende ondergrondse
containers. Er zijn ondergrondse containers geplaatst voor de volgende stromen: rest, papier, glas en
plastic. Er vindt geen aparte inzameling plaats van gft. Gft mag in de binnenstad bij het restafval
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gegooid worden. De enige reden hiervoor is het gebrek aan ruimte. De inwoners hebben geen ruimte
voor een gft bak in hun kleine, smalle woningen (Giskes & Broekhuizen, 2019).
In de binnenstad van Haarlem staan in totaal 172 containers. De verdeling van de containers is te
zien in tabel 2.
Afvalstroom
Aantal ondergrondse containers
Rest
139
Glas
10
Plastic
9
Papier
14
Tabel 2: Aantal ondergrondse containers per stroom in de binnenstad van Haarlem.

5.3 Voertuigen
Het huishoudelijk afval in de binnenstad van Haarlem wordt opgehaald door Spaarnelanden N.V in
opdracht van de gemeente Haarlem. Op dit moment wordt de inzameling gedaan met vrachtwagens.
Dit kan gedaan worden door een kraakperswagen of een wagen met kraan. De wagen met kraan
wordt voornamelijk gebruikt voor het legen van ondergrondse containers. De kraakperswagen wordt
gebruikt voor de rolcontainers en zakken. In de kraakperswagens wordt het afval samengeperst,
zodat er meer afval met één wagen opgehaald kan worden (Berg, 2019). De kosten om de
verschillende typen voertuigen aan te schaffen zijn als volgt: een kraakperswagen kost ongeveer €
200.000,- en een wagen met kraan kost ongeveer € 365.000 (Giskes & Broekhuizen, 2019).
Op dit moment wordt er in Haarlem het principe “omgekeerd inzamelen” gehanteerd. Dit houdt in
dat de inzameling dicht bij huis gebeurd in daarvoor bestemde grondstofcontainers. Het restafval
wat overblijft, wordt naar de ondergrondse container voor restafval gebracht. Om het haalbaar voor
de bewoners te maken is er een maximale loopafstand tot de containers vastgesteld. De vastgestelde
maximale loopafstand in Haarlem is 250 meter. Niet iedereen hoeft even ver te lopen. Het kan
natuurlijk voorkomen dat iemand vrijwel direct naast een container woont en een ander weer op 200
meter (Spaarnelanden N.V., 2019).
Door het gebruik van ondergrondse containers wordt het afval enkel ingezameld door middel van
wagens met kraan. Er kunnen maximaal 23 containers geleegd worden door één voertuig. Om een
schatting te kunnen maken van het aantal kilometers wat er per week in de binnenstad wordt
gereden, is er een berekening gemaakt. Om een container te legen heeft een wagen maximaal vier
minuten nodig (Spaarnelanden N.V., 2019). De tijd die een voertuig in de binnenstad doorbrengt is
verschillend. De voertuigen rijden vanaf half 8 ’s ochtends tot uiterlijk 11 uur in de binnenstad rond
(Gemeente Haarlem, 2019). Aan de hand van het maximaal aantal te legen containers per voertuig is
er berekend dat een voertuig ongeveer 1 uur en 58 minuten in de binnenstad rijdt en hierbij een
afstand van 11,1 kilometer aflegt. Er rijden per week ongeveer 17 voertuigen. Het totale aantal
gereden kilometers in de binnenstad komt dan uit op 188,1 kilometer. Zie bijlage 11.

5.4 Frequentie ophalen afval
Hoe vaak het afval ingezameld wordt verschild per stroom. Wel is er vast te stellen dat de
verschillende stromen met hetzelfde type voertuig geleegd worden. De ULD is namelijk voor alle
stromen hetzelfde: een ondergrondse container. Om die te kunnen legen, wordt er gebruik gemaakt
van wagens met kraan (Berg, 2019).
Rest
Het inzamelen van restafval gebeurd op basis van volmelding en wordt op elke dag van de week
ingezameld. Door sensoren krijgt men een melding wanneer een container (bijna) vol zit.
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Deze worden dan voor de volgende dag ingepland. De chauffeur krijgt een tablet mee. Op deze tablet
kan hij zien welke containers er vandaag geleegd moeten worden. De volle containers worden in het
rood aangegeven (Giskes & Broekhuizen, 2019).
Papier
De ondergrondse containers voor papier worden niet op volmelding geleegd. De containers worden
binnen een vaste route geleegd. Dit gebeurt vrijwel op iedere dag van de week, omdat sommige
containers te snel vol zullen zitten (Giskes & Broekhuizen, 2019).
Plastic
De plastic containers worden op vaste dagen geleegd en ook hiervoor worden vaste routes gereden.
De dagen waarop het plastic ingezameld wordt in de binnenstad zijn maandag, woensdag, vrijdag en
eventueel ook op zondag (Giskes & Broekhuizen, 2019).
Glas
Ook glas wordt op vaste dagen en in vaste routes geleegd. De dagen waarop dit gebeurd zijn de
dinsdag en vrijdag in de oneven weken. (Giskes & Broekhuizen, 2019).
Dit houdt in dan er per week ongeveer 17 voertuigen afval inzamelen.

5.5 Hoeveelheden
Om de hoeveelheden afval binnen de verschillende stromen in kaart te brengen is er gerekend met
de kengetallen die verkregen zijn van Spaarnelanden. Spaarnelanden heeft deze data verkregen door
de sensoren op de containers. Er is vastgesteld hoeveel er ongeveer per pasopening gestort wordt.
Zo hebben zij vast kunnen stellen hoeveel afval er in de ondergrondse containers gestort is. Het
gewicht van een volle container is ongeveer 500/600 kilo en het gemiddelde gewicht van een
ondergrondse container tijdens het legen is 373 kilo. In tabel 3 en 4 zijn de hoeveelheden in de
ondergrondse containers te zien per afvalstroom. Er zijn grote verschillen tussen het restafval en de
andere stromen. Dit komt door het grotere aanbod van ondergrondse containers en de beperkte
ruimte bij de mensen thuis om het afval te scheiden. Ook is er te zien dat het scheiden in 2017 iets
beter is gegaan tegenover 2016. Het totale aantal kilo’s restafval is in 2017 een stukje lager dan in
2016.
Jaar

Aantal kilo’s
2016
3.571.050,00
2017
3.400.730,00
Tabel 3: Hoeveelheden restafval in ondergrondse containers.
Afvalstroom
Aantal kilo’s
Glas
282.703
Plastic
50.224
Papier
280.557
GFT
0
Tabel 4: Hoeveelheden afval (glas, plastic, papier en gft) in ondergrondse containers.

5.6 Afvalscheiding
Op dit moment ligt de afvalscheiding van afval in de binnenstad vrij laag, namelijk 15%. De overige
85% die ingezameld worden in de binnenstad bestaat uit restafval. Spaarnelanden heeft samen met
de gemeente Haarlem bepaald dat in 2022 de afvalscheiding 68% moet zijn (Spaarnelanden N.V.,
2018). Het restafval bestaat op dit moment uit de samenstelling die te zien is in tabel 5.
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De afvalboot zal rekening houden met de percentages te zien in tabel 5. Hierdoor dient er ook
rekening te worden gehouden met deze percentages bij het inzamelvoertuig (LEVV) en de
hoeveelheid containers/ULD’s.
Samenstelling van het restafval
Rest + overage stromen
Glas
Plastic
Papier
GFT
Totaal
Tabel 5: Samenstelling restafval.

Percentage
27%
6%
16%
13%
38%
100%

5.7 Bederfelijkheid afval
De bederfelijkheid van afval verschilt per stroom. De stromen papier, plastic en glas zijn vrijwel niet
bederfelijk en zouden dus langer opgeslagen kunnen worden in de container of boot. Gft is de meest
bederfelijke afvalstroom. Op dit moment wordt deze niet los ingezameld, maar bij het restafval.
Hierdoor is het restafval ook erg bederfelijk. Het gft gaat redelijk snel rotten en stinken. Restafval kan
maximaal 3 a 4 dagen opgeslagen worden. Toch is het slimmer om alle stromen zo snel mogelijk af te
voeren (Berg, 2019).

5.8 CO2-uitstoot
Uit het rapport ketenanalyse inzameling en verwerking huishoudelijk restafval komt naar voren dat
het gemiddeld dieselverbruik van een inzamelvoertuig 1 liter per 4 km is. Ook blijkt dat de WTWemissiefactor voor diesel 3,230 kg CO2 per liter diesel is (Spaarnelanden N.V., 2018). Er is al eerder
vastgesteld dat er ongeveer 17 keer per week een inzamelvoertuig in de binnenstad rijdt en dat deze
dan ongeveer 11,1 km in de binnenstad rijdt. Dit komt neer op 188,1 gereden kilometers in de
binnenstad. Volgens de WTW-emissiefactor wordt er dan per voertuig 9,2 kg CO2 uitgestoten en per
week 156,1 kg CO2 tijdens de afvalinzameling. Zie bijlage 11.

5.9 Conclusie
Het afval wordt op dit moment ingezameld door zware voertuigen met een kraan. Alleen deze
voertuigen kunnen de ondergrondse containers legen. De wagens rijden ongeveer 17 keer per week
door het centrum en leggen zo’n 11.1 km per keer af. De ULD die gebruikt wordt in de binnenstad is
de ondergrondse container. Er zijn aanzienlijk meer restcontainers te vinden dan containers voor
papier, plastic en glas. Dit komt door het ruimtegebrek bij de mensen thuis en in de binnenstad zelf.
Door ruimtegebrek kunnen de inwoners niet alles scheiden en is er veel restafval.
Door het afval in te gaan zamelen met kleinere voertuigen en ULD’s zullen deze ook vaker geleegd
moeten worden. Hierdoor speelt de bederfelijkheid niet een hele grote rol. Dit zal pas een rol gaan
spelen bij de langere opslag op de boot.
De voertuigen rijden op dit moment ongeveer 17 keer per week door de binnenstad. Door deze
voertuigen wordt er per week ongeveer 156,1 kg CO2 uitgestoten. In de toekomst mogen deze
wagens het centrum niet meer in, omdat zij op diesel rijden.
Ook zal er in de toekomst rekening moeten worden gehouden met de doelstellingen van
Spaarnelanden en de Gemeente Haarlem. Op dit moment wordt er nog maar 15% gescheiden, maar
het doel is 68%. Hierdoor zullen de hoeveelheden in te zamelen afval gaan veranderen.
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6. Nieuw inzamelvoertuig
In dit hoofdstuk zal er worden onderzocht met welk voertuig er het beste het afval kan worden
ingezameld. Als ervoor wordt gekozen om de ULD’s in zijn geheel op de boot te plaatsen zal er
rekening moeten worden gehouden met de diepte van de grachten en de hoogte van de bruggen om
te kunnen bepalen hoe groot de ULD’s dan kunnen zijn. Ook zijn de voordelen van de mogelijke
nieuwe voertuigen tegenover het oude voertuig in kaart gebracht.
Het volledige interview met Cor Gerritsen, Key Accountmanager bij Renewi, wordt niet openbaar
gemaakt. Het interview is op aanvraag in te zien. De overige interviews met
producenten/leveranciers zijn in de bijlage van dit rapport geplaatst.

6.1 Mogelijke voertuigen/inzamelmethoden
Addax (Mango Mobility)
De Addax is verkrijgbaar in twee varianten, namelijk de Addax MT15 en de Addax MT10. De
specificaties zijn bij beide voertuig vrijwel hetzelfde. De MT15 heeft alleen een grotere actieradius en
een hogere topsnelheid. De oplaadtijd van de Addax is ongeveer 6 tot 8 uur. Het voordeel van de
Addax is dat deze met een gewoon stopcontact opgeladen kan worden. Hierdoor heb je geen last van
het lage aanbod oplaadpalen. De Addax kan ook aan de oplaadpaal worden opgeladen. Hiervoor
dient er een omvormer te worden aangesloten op de stekker. Dit zal leiden tot een iets kortere
oplaadtijd. De kosten voor de Addax zijn ongeveer € 34.000,- (Roemburg, 2019).

Figuur 7: Addax

Op dit moment beschikt de Addax nog niet over losse ULD’s en een kraan/lier. Dit zou ontwikkelt
kunnen worden, maar dan moet het chassis worden aangepast. De aanpassingen aan het chassis
moeten goedgekeurd worden door het RDW. Dit is een tijdrovende operatie en daarom is Addax hier
nog niet naar aan het kijken. Tevens zou een lier of kraan op het voertuig zorgen voor een afname
van het maximale laadvermogen. Ook is de ULD nog niet geurdicht waardoor deze niet voor langere
tijd in de stad geplaatst kan worden. Addax is pas bereidt om deze mogelijkheden te onderzoeken als
een afvalinzamelaar de commitment met Addax aan gaat (B. Kranenburg, persoonlijke
communicatie, 29 mei 2019).

29

Addax MT15
Actieradius
Opladen (uur)
Breedte
Lengte
Hoogte
Topsnelheid
Laadvermogen standaard
Laadvermogen met kraan/lier
Kosten
Tabel 6: Kenmerken Addax.

110 km
6 tot 8 uur
150 cm
242 cm
250 cm
70 km/u
1000 kg
800 kg
€ 34.000, -

Addax MT10
Actieradius
Opladen (uur)
Breedte
Lengte
Hoogte
Topsnelheid
Laadvermogen standaard
Laadvermogen met kraan/lier
Kosten

80 km
6 tot 8 uur
150 cm
242 cm
250 cm
55 km/u
1000 kg
800 kg
€ 34.000, -

StreetScooter (Spijkstaal)
De StreetScooter is verkrijgbaar in meerdere varianten. Op aanraden van Geoffrey Jacobs,
Accountmanager Spijkstaal, wordt er gekeken naar de StreetScooter Work Box L. Deze heeft namelijk
de grootste capaciteit. Op dit moment is de laadcapaciteit 905 kg. De StreetScooter dient opgeladen
te worden aan een laadpaal en het laden tot 100% duurt 13 uur. De kosten van de StreetScooter
Work Box L zijn € 42.000,- en het aanpassen van de box kost ongeveer tussen de € 5000,- en €
10.000, dus het totale voertuig zal ongeveer € 50.000,- gaan kosten. Op dit moment heeft de
StreetScooter nog geen lier op het voertuig en zal deze ook ontwikkelt moeten worden. Ook hier
worden aanpassing aan het chassis vereist. Deze zullen ook gekeurd moeten worden door het RDW
en hier gaat veel tijd overheen. Door het plaatsen van een lier op het voertuig zal het totale
laadvermogen afnemen. Tevens zijn de boxen van de StreetScooter nog niet geurdicht en zal dit ook
aangepast moeten worden om ze voor langere tijd ergens te kunnen plaatsen (G, Jacobs,
persoonlijke communicatie, mei 2019).

Figuur 8: StreetScooter Work Box L
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StreetScooter Work Box L
Kolom1
Actieradius
205 km
Opladen (uur)
13 uur
Breedte
1820 mm
Lengte
3250 mm
Hoogte
1485 mm
Topsnelheid
85 km/u
Laadvermogen standaard
905 kg
Laadvermogen met kraan/lier
700 kg
Kosten
€ 50.000, Tabel 7: Kenmerken StreetScooter Work Box L.
EcoCassettes (Renewi)
Een andere optie voor de inzameling van het huishoudelijk afval zijn de EcoCassettes van Renewi. De
EcoCassettes zijn in meerdere varianten verkrijgbaar, zowel onder- als bovengronds. Uit het gesprek
met de heer Gerritsen is naar voren gekomen dat het mogelijk is om voor alle vijf de onderzochte
stromen cassettes te plaatsen. Op dit moment is dat nog niet van groot belang, maar wel voor de
gewenste situatie waar ook gft gescheiden dient te worden ingezameld. Er kan een “slot” op de
cassettes geplaatst worden, zodat deze alleen met een pasje te openen is. Hierdoor kunnen de
cassettes op volmelding geleegd worden en dat scheelt weer in het aantal bewegingen.
Alle cassettes behalve glas bevatten een hydraulische pers. Hierdoor verschilt de maximale
capaciteit. De capaciteit van de cassettes waar rest/gft/papier en plastic in kan is 1050 kilo. De
maximale capaciteit van de cassette voor glas is 300 kilo. De afmetingen van een cassette zijn
250x125x175 cm (LxBxH). Dit houdt in dat de ongeveer de ruimte van één parkeerplaats in zouden
nemen. Met de uitbreiding van de autoluwe binnenstad zou het plaatsen van de cassettes op een
parkeerplaats geen probleem moeten zijn. Alle cassettes dienen gereinigd te worden na lediging.
Daarom worden de cassettes niet op locatie geleegd, maar worden zij vervangen door een leeg en
schoon exemplaar. De cassettes kunnen lang op locatie blijven staan tot ze geleegd moeten worden.
Ze zijn volledig geurdicht, zo hebben de bewoners geen last van stank als de cassettes langer blijven
staan (C. Gerritsen, persoonlijke communicatie, 7 juni 2019).
Om de ondergrondse cassettes te kunnen legen is nog steeds een zwaar voertuig nodig. Hierdoor
wordt er alleen gekeken naar de cassettes die bovengronds zijn te plaatsen. De bovengrondse
cassettes kunnen aangeleverd worden met een boot of vrachtwagen. Op de vrachtwagen kunnen
maximaal 10 cassettes aangeleverd en afgevoerd worden. De lengte van deze transportcombi is
ongeveer 18 meter. Op de boot is op dit moment nog niet bekend. Er vaart een elektroboot van
Renewi in Amsterdam, deze boot zou aangepast kunnen worden naar de grachten van Haarlem.
Indien dit gedaan wordt, kunnen de cassettes ook over water aan- en afgevoerd worden. De “Lastmile” van de cassettes wordt uitgevoerd door de zogeheten “elektrische sprinkhaan”. Dit is een
voertuig wat volledig emissievrij is en één cassette per keer kan vervoeren. De actieradius van de
elektrische sprinkhaan is 140 km en het duurt ongeveer 7 uur om deze weer volledig op te laden.
Ook is er op de vrachtwagen of boot een elektrische pallettruck aanwezig die de cassette over de
hele kleine stukjes kan vervoeren en in juiste positie kan zetten (C. Gerritsen, persoonlijke
communicatie, 7 juni 2019). De topsnelheid van de elektrische sprinkhaan was bij de heer Gerritsen
niet bekend. Uit onderzoek van de heer Ploos van Amstel is naar voren gekomen dat de gemiddelde
snelheid van een LEVV ongeveer 16,5 km is (Ploos van Amstel, et al., 2018). Deze snelheid zal
gehanteerd worden als snelheid van de elektrische sprinkhaan.
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Figuur 9: EcoCassettes

EcoCassettes
Breedte
Lengte
Hoogte
Capaciteit glas

Kolom2
125 cm
250 cm
175 cm
300 kg

Capaciteit rest/gft/papier & plastic

1050 kg

Elektrische Sprinkhaan
Actieradius
Opladen (uur)
Snelheid

Kolom4
140 km
7 uur
16.5 km

Stroomvoorziening
Lichtnet
Tabel 8: Kenmerken EcoCassettes en Elektrische sprinkhaan.
Kliko’s met verdichter (Renewi)
De laatste optie die ter sprake kwam tijdens het gesprek met de heer Gerritsen is het inzamelen door
middel van kliko’s die onder een verdichter worden geplaatst. Deze verdichters kunnen dan in
clusters in een woonwijk worden geplaats om zo het afval in te zamelen. De verdichter boven de
kliko’s zorgt ervoor dat deze tot vier keer meer afval in kunnen zamelen dan een normale kliko. De
kliko’s die onder de verdichter staan hebben een capaciteit van 360 liter. In dit geval zou het voor de
stromen rest/gft/papier en plastic gaan om een toename van ongeveer 100 kilo. De “normale” kliko’s
kunnen 33.57 kilo afval inzamelen en de kliko onder de verdichter kan maximaal 134.28 kilo
inzamelen. De kliko voor glas kan niet onder een verdichter en de capaciteit blijft hier dan ook
gewoon 360 liter, ook wel de 33.57 kilo. De verdichters zijn volledig geurdicht en leveren dus geen
stankoverlast op voor de bewoners. De afmetingen van de kliko’s zijn 601x880x1100 mm (LxBxH) en
de verdichter is iets groter, zodat deze er volledig overheen past (C. Gerritsen, persoonlijke
communicatie, 7 juni 2019).
De volle kliko’s moeten vervolgens naar een boot of vrachtwagen gebracht worden. Dit kan op
verschillende manieren gebeuren. De eerste manier die naar voren kwam tijdens het gesprek met de
heer Gerritsen is het inzetten van bureaus die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan
het werk helpen. Zij zouden dan een paar honderd meter met een kliko over straat moeten om deze
bij de vrachtwagen/boot te krijgen. Een andere optie is meerdere containers in een elektrisch
voertuig plaatsen om dan vervolgens naar de vrachtwagen of boot te rijden (C. Gerritsen,
persoonlijke communicatie, 7 juni 2019).
Voor het vervoeren van de kliko’s met een LEVV is er gekeken naar twee opties: de UMS Zolution en
de E-Van XL van DOCKR Mobility.
E-Van XL (DOCKR)
Bij de E-Van kunnen het voertuig en de container niet worden losgekoppeld. De actieradius van de EVan is 170 km en het volledig opladen duurt 5,5 uur. De topsnelheid van de E-Van is 90 km/u. Het
maximale laadvermogen is 1055 kg. DOCKR verkoopt de E-Van niet, maar verhuurt deze en dan
zouden de kosten op € 1750,- per maand komen per voertuig (DOCKR Mobility, 2019).
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Op basis van het maximale laadvermogen en het gewicht van de kliko’s is er berekend dat er
maximaal 8 kliko’s in kunnen voor rest/papier/plastic en gft en maximaal 31 kliko’s voor glas. In de
praktijk past dit niet. Op basis van de afmetingen van de E-Van en de kliko’s passen er maximaal 4
containers in de E-Van. Zie voor berekening bijlage 20.
Op basis van het aantal kliko’s die per dag geleegd moeten worden en de capaciteit van de E-Van,
valt de E-Van al af. Het zou erop neer komen dat er in de huidige situatie 15 voertuigen en in de
gewenste situatie 12 voertuigen per dag rond zouden moeten rijden om alle containers op te kunnen
halen. Dit leidt tot veel meer bewegingen dan in de huidige situatie en hogere kosten. De berekening
is te zien in bijlage 20.
E-Van
Actieradius
Opladen (uur)
Breedte
Lengte
Hoogte
Topsnelheid
Laadvermogen standaard
Kosten
Tabel 9: Kenmerken E-Van.

170 km
5.5 uur)
1380 mm
2571 mm
1960 mm
90 km/u
1055 kg
€ 1750, - per maand (Lease)

UMS Zolution
Bij de UMS Zolution kan de container losgekoppeld worden van het voertuig. De UMS Zolution heeft
een actieradius van 140 km en de oplaadtijd is afhankelijk van de laadpaal. De topsnelheid van de
UMS Zolution is 85 km/u. Het maximaal laadvermogen is 3500 kg en de UMS Zolution kost ongeveer
€ 85.250,-. Uit persoonlijke communicatie met de heer van Zuijlen is naar voren gekomen dat de
UMS Zolution aangepast kan worden om de kliko’s te vervoeren. Er is een specificatie van de UMS
Zolution toegevoegd in bijlage 19.
Op basis van het maximale laadvermogen en het gewicht van de kliko’s is er berekend dat er
maximaal 26 kliko’s van gft/rest/papier en plastic en maximaal 104 kliko’s van glas in de UMS
Zolution passen. Nu blijkt dit in de praktijk niet te kunnen. Op basis van de afmetingen van de kliko’s
en de container zouden er maximaal 18 kliko’s in de UMS Zolution passen. Zie voor berekening
bijlage 20.
UMS Zolution
Actieradius
Opladen (uur)
Breedte
Lengte
Hoogte
Topsnelheid
Laadvermogen standaard
Kosten
Tabel 10: Kenmerken UMS Zolution.

140 km
- 220V: Max. 21,5 uur
- 380V/16A: Max. 12 uur
- 380V/32A: Max. 6 uur
- Fast charge: Max. 40 min.
1900 mm
3650 mm
2150 mm
85 km/u
3500 kg
€ 85.250, -
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Figuur 10: UMS Zolution

6.2 Hoogte bruggen & diepte grachten
Er is gekeken naar de hoogte van de bruggen en de diepte van de grachten om zo te kunnen
vaststellen hoe groot de ULD’s mogen zijn om nog met een boot vervoerd te kunnen worden. Als de
grootte is vastgesteld kunnen er mogelijk al ULD’s worden uitgesloten.
Er zijn 16 bruggen rondom de binnenstad van Haarlem. De laagste brug is de Hagebrug (1.47 m) en
hier zal rekening mee moeten worden gehouden bij het bepalen van de maximale grootte van de
ULD’s. In tabel 11 zijn alle 16 bruggen met de bijbehorende hoogte af te lezen.
Brug
Hoogte in meter
Brug
Hoogte in meter
Zandersbrug
2.10
Kleine Houtbrug
2.15
Jansbrug
2.15
Eendjesbrug
2.00
Kruisbrug
2.75
Antoniebrug
1.74
Nassaubrug
2.15
Hagebrug
1.47
Manegebrug
2.12
Melkbrug
2.00
Zijlbrug
2.10
Gravestenenbrug
3.45
Raaksbrug
1.85
Catharijnebrug
2.20
Prins Hendrikbrug
2.10
Raambrug
1.57
Leidsebrug
2.14
Grote Houtbrug
2.30
Tabel 11: Hoogte bruggen Haarlem (Visit Haarlem, 2018), (Gemeente Haarlem, 2019), (Gemeente
Haarlem, 2019).
Ook zal er rekening moeten worden gehouden met de diepte van de grachten bij het bepalen van de
maximale afmetingen van de ULD’s. De dieptes van de verschillende grachten rondom de binnenstad
van Haarlem zijn afkomstig uit de legger oppervlaktewateren van de Hoogheemraadschap van
Rijnland (Hoogheemraadschap van Rijnland, 2018). In tabel 7 zijn de dieptes van de grachten af te
lezen. Om de dieptes in de legger te controleren zijn er een aantal handmatige metingen uitgevoerd.
Hier komt uit naar voren dat niet alle dieptes kloppen. De verschillen in het waterpeil zijn nagevraagd
in het interview met de heer Blommaert. Het verschil is maximaal 0,2 meter, maar er wordt
aangeraden om de dieptes in de legger aan te houden. Dit zijn namelijk de minimale waterstanden
(Blommaert, 2019).
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Gracht
Nieuwe gracht
Kinderhuissingel
Zijlsingel
Leidse Trekvaart
Raamsingel
Gasthuissingel
Kampersingel
Burgwal
Bakenessergracht
Spaarne
Tabel 12: Diepte grachten Haarlem.

Diepte in meters (Legger)
2.00
2.00
2.00
2.50
2.00
2.00
2.00
0.75
0.75
3.90

Om de maximale afmetingen te bepalen dient er naar alle grachten en bruggen te worden gekeken.
De boot zou namelijk overal moeten kunnen varen. De laagste brug op de grachten is de Hagebrug
(1.47m) en de laagste diepte is de Burgwal (1.10m). Beide getallen zorgen samen voor een hoogte
van ongeveer 2.57 m. De hoogte van de ULD’s zal hier onder moeten blijven om onder de bruggen
door te kunnen varen.
Uit onderzoek van Daan Arkesteijn is naar voren gekomen dat de maximale breedte van het vaartuig
3 meter is (Arkesteijn, 2019). De ULD zal dus ook niet langer dan 3 meter mogen zijn.
Op basis van vastgestelde maximale hoogte 2.57 meter en lengte 3 meter passen vrijwel alle ULD’s
op de boot die geschikt zou zijn voor de grachten van Haarlem. Bij de box van de StreetScooter zal er
echter goed gekeken moeten worden naar de lengte van de boot. De lengte van de box is namelijk
325 cm en deze past dan alleen in de breedte op de boot. Hoeveel boxen er op de boot kunnen is
dan afhankelijk van de lengte van de boot.

6.3 Aantal inzamelpunten
Voor het plaatsen van afvalvoorzieningen dient men rekening te houden met een aantal richtlijnen.
De belangrijkste richtlijnen zijn (Gemeente Haarlem, 2019):
➢ Maximale loopafstand tot de restcontainer is 250 meter. Grondstoffencontainers het liefst zo
dichtbij mogelijk, anders ook maximaal 250 meter.
➢ In de SOR (structuurvisie openbare ruimte) is vastgesteld dat groen voorrang heeft. Het
plaatsen van inzamelvoorzieningen mag dus niet ten koste gaan van groen.
➢ De voorzieningen moeten voor inzamelaar en gebruiker goed te bereiken zijn. Hier dient er
extra rekening te worden gehouden met mindervaliden en ouderen.
➢ Er dient rekening te worden gehouden met de openbare ruimte.
➢ Er dient rekening te worden gehouden met de verkeersveiligheid. Het plaatsen van een
voorziening mag niet zorgen voor onveilige situaties.
➢ Er moet rekening gehouden worden met ondergrondse objecten. Containers mogen niet
geplaatst worden op plekken waar ondergrondse objecten, zoals kabels liggen.
➢ Voor het plaatsen van afvalvoorzieningen is geen omgevingsvergunning nodig.
Uit het onderzoek van D. Arkesteijn komt naar voren dat er afval ingezameld gaat worden op een
boot en dan de bewoners het afval daar zelf heen moeten brengen. In figuur 11 is te zien dat de boot
55% van het totale gebied dekt. Dit wordt aangegeven door middel van de blauwe cirkels (Arkesteijn,
2019). De rode cirkels geven de overige 45% aan. Dit is het gebied wat niet binnen maximale
loopafstand naar de boot valt en hier zal er dus moeten worden ingezameld door een ander voertuig.
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Figuur 11: Verdeling inzamelgebieden afval.

Op basis van de getrokken cirkels zullen er in totaal 4 inzamelvoorzieningen per stroom moeten
komen om zo het gehele gebied op basis van maximale loopafstand te dekken. Dit houdt in dat er in
de huidige situatie 16 voorzieningen zouden komen te staan en in de gewenste situatie waar ook het
gft gescheiden wordt 20 voorzieningen. In de praktijk is dit aantal anders. Er is een berekening
gemaakt op basis van de hoeveelheid in te zamelen afval per dag en de capaciteit van een
voorziening. In tabel 13 is te zien hoeveel voorzieningen er nodig zijn in de huidige situatie en de
gewenste situatie is te zien in tabel 14.
Addax

StreetScooter

Rest
7
Glas
1
Papier
1
Plastic
1
Totaal
10
Tabel 13: Aantal voorzieningen huidige situatie.
Addax

EcoCassette
8
1
1
1
11

StreetScooter

Rest
2
Glas
1
Papier
1
Plastic
2
Gft
3
Totaal
9
Tabel 14: Aantal voorzieningen gewenste situatie.

Kliko
6
2
1
1
10

EcoCassette
3
1
1
2
3
10

41
14
4
1
60

Kliko
2
2
1
1
2
8

Als de hoeveelheid voorzieningen die nodig zijn om het gehele gebied te kunnen dekken met
betrekking tot de maximale loopafstand gecombineerd wordt met het aantal voorzieningen die nodig
zijn met de betrekking tot op te halen hoeveelheid afval per dag, komen er de volgende aantallen
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voorzieningen uit. Deze zijn voor de huidige situatie af te lezen in tabel 15 en voor de gewenste
situatie waarin gft ook gescheiden wordt in tabel 16.
Addax
StreetScooter
Rest
7
Glas
4
Papier
4
Plastic
4
Totaal
19
Tabel 15: Daadwerkelijke aantal voorzieningen huidige situatie.
Addax

EcoCassette
8
4
4
4
20

StreetScooter

Rest
4
Glas
4
Papier
4
Plastic
4
Gft
4
Totaal
20
Tabel 16: Daadwerkelijke aantal voorzieningen gewenste situatie.

Kliko
6
4
4
4
18

EcoCassette
4
4
4
4
4
20

41
14
4
4
63
Kliko

4
4
4
4
4
20

Op basis van het aantal voorzieningen die nodig zijn om het gebied te kunnen dekken en om aan de
hoeveelheid in te zamelen afval te kunnen voldoen, kan er vastgesteld worden dat de voorziening
kliko geen optie is. Er zullen te veel voorzieningen moeten worden geplaatst op toch al krappe ruimte
om de hoeveelheid afval die op één dag wordt aangeboden te kunnen verwerken.

6.4 Af te leggen kilometers per voorziening
Op basis van de hoeveelheid op te halen afval per dag en de capaciteit van de voorzieningen is er
berekend hoe vaak deze geleegd moeten worden en hoeveel bewegingen dit oplevert.
Addax
StreetScooter
Rest
7
Glas
1
Papier
1
Plastic
1
Totaal
10
Tabel 17: Aantal voorzieningen legen per dag huidige situatie.
Addax

EcoCassette
8
1
1
1
11

StreetScooter

Rest
2
Glas
1
Papier
1
Plastic
2
Gft
3
Totaal
9
Tabel 18: Aantal voorzieningen legen per dag gewenste situatie.

6
2
1
1
10

EcoCassette
3
1
1
2
3
10

2
2
1
1
2
8

De afstand die een voertuig aflegt vanaf het midden van een rode cirkel naar een kade/standplaats
vrachtwagen is gemiddeld 400 meter heen en 400 meter terug, dus in totaal 800 meter per
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voorziening. In tabel 19 is de af te leggen afstand per voorziening te zien voor de huidige situatie en
in tabel 20 voor de gewenste situatie.
Addax
Aantal voorzieningen
Gemiddeld af te leggen afstand per voorziening
(meters)
Aantal af te leggen kilometers

10

Huidige modaliteit
Besparing met nieuwe voorziening
Tabel 19: Afstand per voorziening huidige situatie.

800
8

800
8,8

800
8

11,1
3,1

11,1
2,3

11,1
3,1

Addax
Aantal voorzieningen
Gemiddeld af te leggen afstand per voorziening
(meters)
Aantal af te leggen kilometers
Huidige modaliteit
Besparing met nieuwe voorziening
Tabel 20: Afstand per voorziening gewenste situatie.

StreetScooter
EcoCassette
11
10

StreetScooter
EcoCassette
9
10
8

800
7,2

800
8

800
6,4

11,1
3,9

11,1
3,1

11,1
4,7

6.5 Keuze voertuig
In deze paragraaf zullen de voordelen van de modaliteiten naast elkaar neer gezet worden om zo tot
het meest geschikte voorziening te kunnen komen. Er zal eerst een overzicht worden gemaakt van de
kenmerken per voorziening om deze vervolgens te rangschikken. Op basis van de rangschikking kan
er dan geconcludeerd worden welke voorziening het meest geschikt is voor afvalinzameling in de
binnenstad van Haarlem. In tabel 21 zijn de kenmerken per voorziening van de huidige situatie te
zien en in tabel 22 voor de gewenste situatie. Om tot de personeelskosten per dag te komen is er
gewerkt met een uurloon van € 10.74 (Indeed, 2019).
Addax
Aantal voorzieningen
10
Kosten personeel (per dag)
€ 85.92
Af te leggen afstand (km)
8
Ruimte-inname (parkeerplaatsen)
10
(Stank) Overlast
Veel
Tabel 21: Kenmerken per voorziening huidige situatie.

StreetScooter
11
€ 85.92
8.8
22
Veel

EcoCassette
10
€ 85.92
8
10
Weinig

Addax
Aantal voorzieningen
9
Kosten personeel (per dag)
€ 85.92
Af te leggen afstand (km)
7.2
Ruimte-inname (parkeerplaatsen)
9
(Stank) Overlast
Veel
Tabel 22: Kenmerken per voorziening gewenste situatie.

StreetScooter
10
€ 85.92
8
20
Veel

EcoCassette
8
€ 85.92
6.4
8
Weinig
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Aan de hand van de gegevens zullen de voorzieningen gerangschikt worden. De voorzieningen zullen
voor de huidige en gewenste situatie gerangschikt worden. In tabel 23 is de rangschikking van de
huidige situatie te zien en in tabel 24 die van de gewenste situatie. De cijfers die gebruikt worden
voor het rangschikken betekenen het volgende: 1= Beste voorziening; 2= Op één na beste; 3= Minst
geschikte voorziening.
Addax
Aantal voorzieningen
2
Kosten personeel (per dag)
1
Af te leggen afstand (km)
2
Ruimte-inname (parkeerplaatsen)
2
(Stank) Overlast
2
Tabel 23: Rangschikking voorzieningen huidige situatie.

StreetScooter
3
1
3
3
2

EcoCassette
1
1
1
1
1

Addax
Aantal voorzieningen
2
Kosten personeel (per dag)
1
Af te leggen afstand (km)
2
Ruimte-inname (parkeerplaatsen)
2
(Stank) Overlast
2
Tabel 24: Rangschikking voorziening gewenste situatie.

StreetScooter
3
1
3
3
2

EcoCassette
1
1
1
1
1

Op basis van het rangschikken komt naar voren dat de EcoCassette op alle fronten het beste scoort in
zowel de huidige als gewenste situatie. Er kan uit deze rangschikken worden opgemaakt dat de
EcoCassette de meest geschikte voorziening is om het afval in te zamelen.

6.6 Voordelen gekozen voorziening
Er zal een vergelijking gemaakt worden tussen de huidige modaliteit en de EcoCassette om zo de
voordelen van de gekozen voorzieningen in kaart te kunnen brengen. Er wordt gekeken naar de af te
leggen afstand in de binnenstad, tijd in de binnenstad, kosten personeel binnenstad, veiligheid,
overlast en de CO2-uitstoot per voertuig. Onder overlast wordt niet alleen stank geschaard, maar ook
de overlast die bewoners ondervinden tijdens het legen. Zo is uit de observatie naar voren gekomen
dat de bewoners veel overlast ondervinden door de zware voertuigen die door de stad heen rijden.
De overlast van de elektrische sprinkhaan is hier veel minder, omdat deze minder weegt dan een
vrachtwagen. Bij veiligheid is er gekeken naar cijfers uit het rapport van de heer Rijke en de heer
Ploos van Amstel. Hieruit blijkt dat 36% van de ongevallen tussen vrachtwagens en fietsers een
dodelijke afloop kent (De Rijke & Ploos van Amstel, 2017). Ook is er tijdens de observatie vastgesteld
dat er veel chaotische, gevaarlijke situaties tussen de vrachtwagen en fietsers in de binnenstad van
Haarlem ontstaan. De EcoCassette kan met een kleiner voertuig verplaatst worden, waardoor dit
veiliger is voor de omgeving. Bij de rangschikking geeft het cijfer 1 de beste optie aan en het cijfer 2
de minst geschikte optie. In tabel 25 is de huidige situatie af te lezen en in tabel 26 de gewenste
situatie.
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Vrachtwagen
EcoCassette
Af te leggen afstand per dag (km)
11,1
8
Tijd in binnenstad
00:01:58
00:01:09
Kosten personeel binnenstad
€ 21,12
€ 12,35
Veiligheid
Onveilig
Veiliger
(Stank) Overlast
Gemiddeld
Weinig
CO2-uitstoot per voertuig
9,2
0
Tabel 25: Rangschikking huidige situatie.

Vrachtwagen
EcoCassette
Af te leggen afstand per dag (km)
11,1
6,4
Tijd in binnenstad
00:01:58
00:01:03
Kosten personeel binnenstad
€ 21,12
€ 11,28
Veiligheid
Onveilig
Veiliger
(Stank) Overlast
Gemiddeld
Weinig
CO2-uitstoot per voertuig
9,2
0
Tabel 26: Rangschikking gewenste situatie.

Rangschikking
Vrachtwagen

EcoCassette
2
2
2
2
2
2

Rangschikking
Vrachtwagen

1
1
1
1
1
1

EcoCassette
2
2
2
2
2
2

6.7 Conclusie
De EcoCassette is het meest geschikt voor afvalinzameling in de binnenstad van Haarlem. In de
huidige situatie zullen er alleen cassettes worden geplaatst voor de stromen rest, papier, plastic en
glas. In de gewenste situatie zullen hier cassettes voor gft bij komen. Bij het plaatsen van de cassettes
zal er rekening moeten worden gehouden met de richtlijnen met betrekking tot het plaatsen van
inzamelmiddelen en -voorzieningen. Het aantal cassettes dat in het gebied geplaatst moet worden
verschild per stroom. In tabellen 15 en 16 is af te lezen hoeveel cassettes er geplaatst moeten
worden per stroom.
Uit de rangschikking komt naar voren dat de EcoCassette in zowel de huidige situatie als de gewenste
situatie op alle criteria beter scoort dan de huidige modaliteit de vrachtwagen. In de huidige situatie
hoeven er 3,1 km minder afgelegd te worden in de binnenstad en in de gewenste situatie zelfs 4.7
km minder. Er zal ook minder tijd door de voertuigen in de binnenstad doorgebracht te hoeven
worden. Waar er door de vrachtwagen nog 1 uur en 58 minuten in de binnenstad wordt
doorgebracht, is dit met de EcoCassette in de huidige situatie slechts 1 uur en 9 minuten en in de
gewenste situatie zelfs 1 uur en 3 minuten. De kosten voor het personeel zijn ook lager met de
EcoCassette. Deze zijn in de huidige situatie € 12,35 en in de gewenste situatie € 11,28, tegenover de
€ 21,12 van de vrachtwagen. De EcoCassettes kunnen opgehaald met kleinere voertuigen. Dit zal
voor een betere veiligheid zorgen dan het ophalen met grote, zware voertuigen. Bij beide voertuigen
is er geen stankoverlast. Echter ondervinden de bewoners van de binnenstad wel hinder door het
inzamelen met een vrachtwagen. Zij geven aan dat de huizen trillen als dit voertuig langs rijdt. Hier
zal men geen last van hebben als er met een kleiner voertuig wordt ingezameld. Als laatste scoort de
EcoCassette ook beter op de CO2-uitstoot. De elektrische sprinkhaan is volledig emissievrij en stoot
dus helemaal geen CO2 uit. Dit tegenover de 9,2 kg CO2 die de vrachtwagen per dag uitstoot.
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7. Infrastructuur overslagpunt
De EcoCassettes kunnen op twee verschillende wijze worden afgevoerd. De eerste mogelijkheid is
per boot en de tweede per vrachtwagen. Er wordt per wijze in kaart gebracht welke hoe het
overslagpunt eruit dient te zien.

7.1 Overslagpunt boot
Op dit moment bestaat er nog geen boot die geschikt is om te varen op de Haarlemse grachten en
die de EcoCassettes kan vervoeren. In Amsterdam vaart er wel zo’n boot. Dat is de elektroboot van
Renewi. De boot is in bezit van een kraan en kan de cassettes zelf laden en lossen. De reikwijdte van
de kraan is circa 7 meter. Deze boot kan worden aangepast aan de grachten van Haarlem (C.
Gerritsen, persoonlijke communicatie, 7 juni 2019).
Er hoeft op de kade geen kraan geplaatst te worden, omdat de boot deze zelf al tot zijn beschikking
heeft. Het enige waaraan de kade moet voldoen is genoeg ruimte om gelijktijdig twee EcoCassettes
van 250x125x175 cm te plaatsen, namelijk één lege en de volle cassette. De kade moet over een
vlakke ondergrond beschikken. Uit observatie is gebleken dat niet overal in Haarlem vlakke kades
zijn. Zo zijn grote gedeeltes van de kades aan de Raamsingel, Gasthuisvest en Kampersvest stijl
aflopend en bedekt met gras. De kade van de Gasthuisvest is te zien aan de rechterkant van figuur
12. Kades waar het wel vlak is en waar direct aan het water cassettes geplaatst kunnen worden zijn
bijvoorbeeld de Nieuwe gracht en de Leidsevaart. Deze kades zijn te zien in figuur 13.

Figuur 12: Kade Gasthuisvest Haarlem

Figuur 13: Kades Nieuwe gracht en Leidsevaart Haarlem
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Het ontbreken van een vlakke kade hoeft geen problemen op te leveren, omdat de reikwijdte van de
kraan 7 meter is. Hierdoor zouden de cassettes verder van het water af geplaatst kunnen worden.
Wel dient er bij het plaatsen van de cassettes op de kades rekening te worden gehouden met de
belastbaarheid van de kades. De meeste kades in Haarlem kunnen 15.000 kilo per vierkante meter
druk aan en de graskades kunnen een druk van 5600 kilo per vierkante meter aan (Blommaert, 2019).
De EcoCassette weegt gemiddeld 1050 kg en zal daarom geen problemen ondervinden met de
maximale belastbaarheid van de kades.
Er dient bij het plaatsen van de EcoCassettes op de kades rekening te worden gehouden met de
veiligheid. Zo kunnen deze niet tijdelijk op een fietspad e.d. geplaatst worden om onveilige situaties
te voorkomen (Gemeente Haarlem, 2019). Als er zich parkeerplaatsen naast de kade bevinden,
kunnen deze gebruikt worden om de cassettes te plaatsen. De gemeente Haarlem dient dan wel een
parkeerverbod op bepaalde tijden voor die parkeerplaatsen te hanteren. Voor het plaatsen van
afvalvoorzieningen is geen omgevingsvergunning nodig (Gemeente Haarlem, 2019).
De juiste afmetingen van de boot en inrichting kades dienen verder onderzocht te worden in een
vervolgonderzoek.

7.2 Overslagpunt vrachtwagen
De transportcombi die voor het vervoeren gebruikt wordt is circa 18 meter lang en kan maximaal 10
cassettes vervoeren. Ook de vrachtwagen is in het bezit van een kraan. Tevens beschikt de
vrachtwagen nog over een elektrische pallettruck om de EcoCassette in de juiste positie te kunnen
zetten (C. Gerritsen, persoonlijke communicatie, 7 juni 2019). Er hoeft geen kraan op het
overslagpunt aanwezig te zijn, omdat de vrachtwagen deze zelf bezit. Om een locatie geschikt te
laten zijn als overslagpunt voor de vrachtwagen is er ruimte nodig om de transportcombinatie van 18
meter tijdelijk te plaatsen en ruimte voor gelijktijdig twee cassettes: een lege en een volle cassette.
Ook hier dient er rekening gehouden te worden met de veiligheid en zullen de transportcombi en
cassettes op een veilige plaats geplaatst moeten worden. Voor het plaatsen van de
afvalvoorzieningen is geen omgevingsvergunning nodig, wel zal er door de gemeente Haarlem een
gebied op bepaalde tijden vrij gemaakt moeten worden voor het laden en lossen (Gemeente
Haarlem, 2019).
Een geschikte locatie om de vrachtwagen te
plaatsen en de cassettes te laden en te lossen
zou op de parkeerplaats op de hoek van de
Nieuwe gracht en de Koudenhorn kunnen zijn.
De transportcombi is circa 18 meter. Op figuur
14 is te zien dat de transportcombi daar zou
passen en er nog ruimte overblijft om de
cassettes neer te zetten. De gemeente
Haarlem dient hier dan wel weer een
parkeerverbod voor bepaalde tijden te
handhaven om ervoor te zorgen dat er geen
auto’s staan en er geen ruimte is voor de
transportcombi.
Figuur 14: Locatie transportcombi. (Google Maps, 2019)
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7.3 Conclusie
De EcoCassettes kunnen op twee wijze worden afgevoerd, namelijk de boot en de transportcombi.
Bij beide manieren hoeven er weinig aanpassingen gedaan te worden aan de overslagpunten. Bij de
boot dienen de kades vlak te zijn. Als dit niet het geval is moeten de cassettes binnen 7 meter van de
kade geplaatst worden, zodat de kraan de cassettes nog kan bereiken. Het gewicht van de cassettes
levert geen problemen op met de maximale belasting van de kades. Aan de Gasthuisvest, Raamsingel
en Kampervest bevinden zich steile gras kades en is het lastiger om de cassettes te plaatsen. Aan de
Nieuwe gracht en Leidsevaart bevinden zich vlakke, stevige kades en kunnen de cassettes zonder
problemen direct aan het water geplaatst worden. Bij het vervoeren met de vrachtwagen dient er
genoeg ruimte te zijn om de transportcombi van 18 meter en twee cassettes te kunnen plaatsen. Een
geschikte locatie om de transportcombi te plaatsen is de parkeerplaats op de hoek van de Nieuwe
gracht en Koudenhorn.
Beide modaliteiten zijn in bezit van een eigen kraan en er hoeft dus geen extra kraan op het
overslagpunt geplaatst te worden. Tevens dient er bij beide modaliteiten rekening te worden
gehouden met de veiligheid. Bij het plaatsen van de voorzieningen is geen omgevingsvergunning
nodig. Wel dient de gemeente een tijdelijk parkeerverbod in te stellen voor de locaties.
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8. Conclusie
In dit hoofdstuk is de hoofdvraag beantwoordt aan de hand van de onderzoeksresultaten uit de
voorgaande hoofdstukken.
Conclusie
In dit onderzoek is de volgende hoofdvraag onderzocht: Op welke wijze kan het vervoeren van afval
emissievrij worden ingericht vanaf de binnenstad van Haarlem naar de laad- en lospunten?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er een combinatie van deskresearch en kwalitatief
onderzoek door middel van observaties en interviews uitgevoerd.
Op dit moment wordt er voornamelijk de stroom restafval ingezameld. Een reden hiervoor is dat het
gft nog niet gescheiden wordt en dit bij het restafval terecht komt. Het inzamelen gebeurd door
middel van ondergrondse containers en deze worden geleegd door wagens met kraan. De voertuigen
rijden ongeveer 17 keer per week door de binnenstad. Dit komt neer op 188,1 gereden kilometers en
156,1 kg CO2 uitstoot per week. In de toekomst is het doel van de gemeente Haarlem en
Spaarnelanden om 68% van het afval te scheiden, dat is op dit moment nog maar 15%. Dit heeft
gevolgen voor het aantal cassettes per stroom.
Om de voorziening ook op de boot te kunnen plaatsen dient er rekening te worden gehouden met de
hoogte van de bruggen en de diepte van de grachten. Dit houdt in dat de voorziening niet hoger dan
2.57 meter en niet langer dan 3 meter mag zijn.
De voorziening die het meest geschikt is voor de afvalinzameling in de binnenstad van Haarlem is de
EcoCassette. De reden dat de EcoCassettes het meest geschikt zijn is dat zij de grootste capaciteit
hebben en er dus minder voorzieningen geplaatst hoeven te worden om evenveel afval in te
zamelen. Tevens is de cassette volledig geurdicht en zal er dus geen stankoverlast zijn in tegenstelling
tot andere onderzochte voorzieningen. De EcoCassettes kunnen worden verplaatst door middel van
de zogeheten “elektrische sprinkhaan”. Dit is een volledig emissievrij voertuig en deze kan één
cassette per keer vervoeren. Het laatste stukje zou tevens uitgevoerd kunnen worden door een
elektrische pallettruck om de cassette zo in de juiste positie te krijgen. De cassettes worden door
middel van de elektrische sprinkhaan naar de rand van de stad vervoerd om daar op een boot of
vrachtwagen overgeslagen te worden. Op basis van de in te zamelen hoeveelheid afval zal er in de
huidige situatie 18 cassettes geplaatst moeten worden en in de gewenste situatie 20 cassettes.
Verder blijkt dat bij het plaatsen van de cassettes rekening moet worden gehouden met de
richtlijnen voor plaatsing van inzamelmiddelen en -voorzieningen. De maximale loopafstand tot een
cassette is 250 meter. Er zijn vier gebieden die buiten de maximale loopafstand van 250 meter tot de
afvalboot uit het rapport: “Binnenstedelijke afvallogistiek over water” van D. Arkesteijn vallen. Deze
vier gebieden zijn samen 45% van de binnenstad.
De cassettes kunnen worden overgeslagen op de boot of vrachtwagen. Uit onderzoek blijft dat er
niet veel eisen zijn aan het overslagpunt. Voor de boot dient er ruimte te zijn om twee cassettes te
kunnen plaatsen. De locaties waar de cassettes dicht aan de kade gezet kunnen worden zijn de
Nieuwe gracht en de Leidsevaart. Voor de vrachtwagen dient er voldoende ruimte te zijn voor de
transportcombi van 18 meter en twee cassettes. Een geschikte locatie hiervoor is de parkeerplaats
op de hoek van de Nieuwe gracht en Koudenhorn. Bij beide modaliteiten dient er rekening te worden
gehouden met de veiligheid, is er geen omgevingsvergunning nodig, maar zal er wel een tijdelijk
parkeerverbod door de gemeente gehanteerd moeten worden.

44

Kortom, het vervoeren van afval op emissievrije wijze in de binnenstad van Haarlem zou moeten
worden uitgevoerd door middel van de EcoCassettes en de daarbij behorende elektrische
sprinkhaan. Uit de rangschikking is gebleken dat de EcoCassette in de huidige en gewenste situatie
op alle criteria beter scoort dan de huidige modaliteit vrachtwagen. Zo zal er minimaal 49 en
maximaal 55 minuten korter worden doorgebracht in de binnenstad. Op dit moment wordt er in de
binnenstad 84.65 km door vrachtwagens gereden per week. Met de elektrische sprinkhaan zal dit 56
km per week worden. Dit houdt in dat er 28,65 km minder per week gereden zal worden. Tevens zal
de CO2-uitstoot met 70.25 kg per week afnemen. Deze manier van inzamelen is dus een stuk
duurzamer.
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9. Beroepsproduct
Het beroepsproduct is een advies voor een pilot voor het gebied rond de Bakenessergracht. Het
advies gaat in op de locatie, de hoeveelheden afval, frequentie en is er een vergelijking gemaakt
tussen de huidige en pilot situatie.

9.1 Locatie
De meest geschikte locatie voor een pilot is het gebied rond de Bakenessergracht. Dit is cirkel 1 in
figuur 15. De reden waarom de locatie het meest geschikt is voor een pilot is, omdat de locatie dicht
bij de nieuwe gracht ligt en de cassettes daar direct op de kade geplaatst kunnen worden om
eventueel met een boot opgehaald te worden. De kade is makkelijk te bereiken en heeft al een
vlakke, stenen ondergrond. Hierdoor zal er geen groen verloren gaan. Tevens bevindt dit gebied zich
ook dicht bij de mogelijke plek om de cassettes op een vrachtwagen te plaatsen. Deze locatie is op de
hoek van de Nieuwe gracht en de Koudenhorn. Er zal dus weinig afstand afgelegd moeten worden
met de elektrische sprinkhaan om de cassettes bij de volgende vervoersmodaliteit te krijgen.

Figuur 15: Verdeling inzamelgebieden

Er bevinden zich 1996 inwoners in het gebied rond de Bakenessergracht. Deze bewoners zullen
gebruik moeten kunnen maken van de EcoCassettes en de ondergrondse containers zullen gesloten
moeten worden tijdens de pilot periode,

9.2 Huidige inzamelvoorzieningen
In de buurt Bakenes staan op dit moment in totaal 11 inzamelvoorzieningen. De verdeling hiervan is
af te lezen in tabel 27 (Spaarnelanden, 2019).
Huidige inzamelvoorzieningen
Rest
6
Glas
1
Papier
2
Plastic
2
Tabel 27: Huidige inzamelvoorzieningen Bakenes.

9.3 Hoeveelheid afval
Er wordt door de 1996 inwoners in dit gebied per stroom een verschillende hoeveelheid afval
geproduceerd. De hoeveelheden zijn af te lezen in tabel 28. Voor de pilot wordt er gerekend met de
hoeveelheden van de huidige situatie. Dit omdat er nog geen gft gescheiden wordt door de inwoners
en dit dus ook niet ingezameld hoeft te worden.
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Deze hoeveelheden houden in dat er per dag 1 cassette voor restafval geleegd moet worden, 0,3
cassette voor glas, 0,1 cassette voor papier en slechts 0,1 cassette per week voor plastic.
Week (kg)
Dag (kg)
Rest
8434,72
1201,66
Glas
701,18
99,89
Papier
695,86
99,14
Plastic
124,57
17,75
Tabel 28: Hoeveelheid afval Bakanes.

9.4 Frequentie legen
Om aan de behoefte van de inwoners te kunnen voldoen is er per stroom slechts 1 cassette nodig. In
tabel 29 is af te lezen hoe vol de container na 1 dag zit. Hoe vaak de cassettes geleegd moeten
worden verschild per stroom. Zo is berekend dat de cassette voor het restafval elke dag geleegd
dient te worden. De cassette voor glas om de drie dagen, die voor papier elke 11 dagen en de
cassette voor plastic slechts één keer in de 59 dagen. Zie bijlage 21.
Dag
Rest
1
Glas
0,3
Papier
0,1
Plastic
0,0
Tabel 29: Bezetting cassette na één dag.
De afstand die gemiddeld afgelegd wordt door de elektrische sprinkhaan om een volle cassette naar
de vrachtwagen of boot te brengen en een lege weer mee terug is 400 meter. De maximale afstand
die er af gelegd moet worden door de elektrische sprinkhaan valt in de week dat alle vier cassettes
geleegd moeten worden. De maximale af te leggen afstand is 4,4 km per week. Zie berekening is
bijlage 21.

9.5 Vergelijking huidige en pilot situatie
In de huidige situatie zijn er 11 inzamelvoorzieningen. In de pilot situatie zijn er aanzienlijk minder
nodig, namelijk 4 cassettes. Het pilot gebied bevat een kwart van het totale gebied wat door de
cassettes bedient te worden. Het totale gebied is 45% van de binnenstad, het pilot gebied is dus
11,25%. Er zal in de huidige situatie 21,2 kilometer door de buurt Bakenes worden gereden om het
afval in te zamelen. Dit leidt tot een CO2 uitstoot van 17,6 kg per week. In de pilot situatie zal er
slechts 4,4 km gereden hoeven te worden en is de CO2 uitstoot 0. Zie bijlage 21 voor berekening. Uit
deze gegevens blijkt dat het inzamelen door middel van EcoCassettes een duurzamere optie is voor
de buurt Bakanes dan de huidige inzameling,
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10. Beroepsproduct in business context
Om de pilot te kunnen starten dient er niet alleen rekening te worden gehouden met logistiek, maar
ook met de andere afstudeerrichtingen aan de opleiding Business Studies. Er wordt in dit hoofdstuk
per richting aangegeven welke invloeden de pilot heeft.

10.1 HRM
Om de elektrische sprinkhaan te laten rijden zal iemand deze moeten besturen. Hier hoeft niemand
voor omgeschoold te worden. Iedereen met een rijbewijs mag deze voertuigen besturen. Binnen de
huidige situatie wordt het ook over de weg vervoerd en dezelfde chauffeurs zullen ook de elektrische
sprinkhaan mogen besturen.

10.2 Marketing
De inwoners van Haarlem zullen bekend moeten worden gemaakt met de nieuwe, duurzame manier
van inzamelen. Er zal gecommuniceerd moeten worden waarom er zo ingezameld gaat worden, om
welk gebied het gaat en waar de inzamelvoorzieningen zich bevinden.

10.3 Management en Beleid
Het beleid van de gemeente en Spaarnelanden zal moeten worden aangepast. De huidige
afvalvoorzieningen moeten op slot en er moet een ruimte aangewezen worden voor de nieuwe
voorzieningen. Ook zal de kwaliteit van de pilot gewaarborgd moeten worden. Wordt deze niet
gewaarborgd is het moeilijk om te controleren op de pilot geslaagd is. Op dit moment valt
Spaarnelanden binnen een bepaalde CO2-schaal en hebben zij doelen gesteld om dit te verbeteren.
Het uitvoeren van deze pilot kan daar aan bijdragen.

10.4 Ondernemen
Vanuit het oogpunt ondernemen is het belangrijk om een afweging te maken of de pilot rendabel is.
Dit zal afhangen van de business case en aan de hand hiervan zal een investeringsplan gemaakt
moeten worden.

10.5 Banking & Insurance
De pilot kan mogelijk niet door Spaarnelanden gefinancierd worden. Hierdoor zal er met
verschillende partijen gesproken moeten worden over een mogelijke lening. Ook bij deze richting is
het van belang of de business case uiteindelijk rendabel gaat zijn.
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11. Reflectie
In dit hoofdstuk wordt er gereflecteerd op verschillende aspecten van het onderzoek. Er is
gereflecteerd op het literatuuronderzoek, deskresearch en kwalitatief onderzoek. Vervolgens is er
aangegeven over welke aspecten het vervolgonderzoek zal moeten gaan.

11.1 Literatuuronderzoek
In het literatuuronderzoek is er antwoord gegeven op de theoretische deelvraag. Deze kon worden
beantwoord aan de hand van de gevonden literatuur. Er is redelijk wat literatuur te vinden over het
gebruik van emissievrije voertuigen/LEVV in binnensteden. Er is ook geprobeerd om de literatuur
meer toe te spitsen op het gebruik van emissievrije voertuigen in relatie tot afval. Hier was niet veel
literatuur over te vinden. Hierdoor is de literatuur vaak afkomstig van één bron en wordt het niet
door meerdere bevestigd. Dit leidt ertoe dat sommige onderdelen van de literatuur misschien wat
minder betrouwbaar zijn dan andere onderdelen.

11.2 Deskresearch
Bij de deskresearch is de legger gebruikt om de bruggen in de binnenstad en vaardiepte in kaart te
brengen. Zo kon er bepaald worden hoe groot de ULD’s mochten zijn om nog op een boot te passen.
Het is onbekend wanneer de legger geschreven in en of de metingen hier in nog up to date zijn. Om
de gegevens uit de legger betrouwbaarder te maken zijn er metingen uitgevoerd door het
onderzoeksteam. Deze kwamen niet overal overeen. Dit is gecontroleerd met de Havendienst. Hier
werd aangegeven dat dit het verschil tussen zomer- en winterpeil is en werd er aangeraden om de
legger te hanteren. Hierdoor kan er gesteld worden dat de resultaten betrouwbaar zijn. In een
volgend onderzoek zou ik wel graag gebruik willen maken van documenten waarvan de datum
bekend is waarop ze geschreven zijn.

11.3 Kwalitatief onderzoek
Tijdens het onderzoek zijn er berekeningen gemaakt aan de hand van kengetallen verkregen van
Spaarnelanden. Niet alle data was bekend en hierdoor zijn er ook aannames gedaan. De aannames
zijn wel realistisch waardoor de resultaten betrouwbaar zijn.
Bij de twee interviews afgenomen om de huidige situatie in kaart te brengen kwamen soms
tegenstrijdige resultaten naar voren. Indien er een tegenstrijdig resultaat was is er uit gegaan van de
resultaten uit het interview met de heer Giskes en de heer Broekhuizen. De reden hiervoor is dat
deze personen beide nog werkzaam zijn en zich dagelijks bezighouden met de inzameling in
tegenstelling tot de heer van den Berg.

11.4 Vervolgonderzoek
Voor het vervolgonderzoek wordt er aangeraden om onderzoek te doen naar de precieze locaties om
de cassettes te plaatsen. De locaties binnen dit onderzoek zijn geselecteerd op basis van de maximaal
te lopen afstand naar een inzamelvoorziening. In het vervolgonderzoek kan dit verder onderzocht
worden om zo tot de juiste locaties te komen voor de cassettes.
Binnen de pilot kunnen de cassettes alleen maar afgevoerd worden door middel van de
transportcombi. Dit komt omdat er nog geen boot bestaat die aangepast is voor de grachten van
Haarlem om de cassettes te vervoeren. In het vervolgonderzoek zal er onderzoek gedaan kunnen
worden naar een boot voor de grachten van Haarlem om de cassettes op af te voeren.
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Bijlagen
1. Kaart uitbreiding autoluw gebied binnenstad Haarlem

Afbeelding opgehaald van website van de gemeente Haarlem (Gemeente Haarlem, 2018).

2. Kaart afbakening binnenstad Haarlem
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3. Verschillende typen LEVV

De TRIPL voor bijenkorf (Elektrisch
bromvoertuig) (Ploos van Amstel, et al., 2018).

Goupil van Flyerman (Compact elektrisch
Voertuig (Ploos van Amstel, et al., 2018).

Elektrische bakfiets van CityServiceBike (Ploos van Amstel, et al., 2018).

4. Diagram afvalinzamelaars bedrijfsafval binnenstad Haarlem

(Buck Consultants International, 2007).
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5. Stroomdiagram onderzoek
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6. Tabel rangschikken modaliteiten

Voorbeeld tabel rangschikken modaliteiten (Visser & Goor, 2008).
1= Beste modaliteit; 2= Slechtste modaliteit.
Huidige modaliteit

Gekozen modaliteit

Kosten
CO-2 uitstoot
Veiligheid
Bewegingen
Tabel welke gebruikt wordt in het onderzoek.

7. Tabel interview Don Ropes
Wat is je vraag? Waar komt het
vandaan?
Vraag 1….

Waarom moet
ik dit weten?

Bijvoorbeeld:
Theorie/rapport/college

Vraag 2…..
Vraag 3….

Verkregen via persoonlijke communicatie met Meneer Ropes.
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Wat voor
antwoord krijg
ik?

Wat ga ik met
dit antwoord
doen?

8. Uitwerking Stakeholderanalyse
Stap 1: Vaststellen welke stakeholders (belanghebbende) belangrijk zijn voor de organisatie.
Als eerste zijn er de organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek: VCK Logistics, Blom B.V.,
Spaarnelanden/IZoof, City hub, Rederij Kees en de Centrum Management Groep Haarlem. De
belangrijkste partijen voor dit onderzoek zijn:
-

Spaarnelanden. Zij halen het huishoudelijk afval op voor de gemeente Haarlem en ook het
bedrijfsafval voor sommige bedrijven in de binnenstad van Haarlem.
Blom B.V. Mogelijkheid tot het neerleggen van een drijvend ponton als afvalopslag neer te
leggen in de grachten van Haarlem.
Rederij Kees is in Amsterdam met een soort gelijk project bezig, namelijk het negen straatjes
project. Voor dit onderzoek zal er bij dat project kennis kunnen worden opgedaan.
Gemeente Haarlem. Dit onderzoek is voor hen belangrijk, omdat de gemeente wil dat de
binnenstad emissievrij wordt. Zij zullen hier hen beleid op moeten baseren en misschien wel
regelgeving moeten wijzigen.

Tevens zijn de andere afvalvervoerders in de binnenstad van Haarlem belangrijk. Het huishoudelijk
afval wordt door Spaarnelanden opgehaald, maar het bedrijfsafval wordt door meerdere vervoerders
opgehaald, zoals: Suez, Renewi, Spaarnelanden en GP Groot.
Als derde zijn natuurlijk ook de inwoners en bedrijven in de binnenstad van Haarlem belangrijke
partijen. Evenals de producenten van de verschillende typen LEVV die belangrijk zijn om te kijken wat
mogelijk is met betrekking tot het vervoeren van afval door middel van een LEVV.
Stap 2: Hang een score aan de invloed en het belang van de stakeholder. De score wordt ingedeeld
van zeer hoog tot zeer laag.
-

-

VCK Logistics: Zeer laag. Zijn eigenlijk niet echt betrokken bij dit (deel)onderzoek.
Blom B.V.: Hoog. Belangrijk om te weten of het mogelijk is om het afval op een drijvend
ponton op te slaan.
Spaarnelanden: Zeer hoog. Haalt al het huishoudelijk afval op en een gedeelte van het
bedrijfsafval. Dit zal de grootste partij zijn die afval op haalt in de binnenstad van Haarlem.
City Hub: Zeer laag. Niet echt betrokken bij dit (deel)onderzoek.
Rederij Kees: Neutraal. Binnen dit onderzoek geen groot aandeel. Wel belangrijk om te kijken
hoe zij het negen straatjes project uit voeren in Amsterdam.
Centrum Management Groep Haarlem: Hoog. Vertegenwoordigt belangen van partijen in de
binnenstad van Haarlem. Belangrijk om te onderzoeken hoe deze partijen er in staan.
Suez/Renewi/GP Groot: Hoog. Deze partijen vervoeren bedrijfsafval in de binnenstad en
zullen dus ook meegenomen moeten worden bij dit onderzoek.
Inwoners/bedrijven binnenstad: Zeer hoog. De inwoners zullen bereid moeten zijn om op de
nieuwe manier hun afval weg te moeten brengen. Belangrijk aspect hier in is de afstand. De
inwoners zijn bereid hun afval gescheiden weg te brengen als zij hier niet te ver mee hoeven
te lopen. Bij de bedrijven is dit iets anders, bij hen wordt het afval rechtstreeks opgehaald en
zij betalen hier ook voor. Uit persoonlijke communicatie met Jeroen Schorn (Spaarnelanden)
en Falco Bloemendal (Centrum Management Groep Haarlem) is gebleken dat het de
bedrijven niet heel veel uit maakt hoe het opgehaald wordt, als het maar opgehaald wordt.
Producenten LEVV: Zeer hoog. Zij zijn belangrijk om te kunnen bepalen wat er mogelijk is met
betrekking tot het ophalen van afval met de LEVV.

57

Stap 3: Verdeel de stakeholders over de verschillende categorieën. De categorieën zijn als volgt:
Beïnvloeder, Belangrijke speler, Toeschouwer, Belanghebbende.
Belanghebbenden: VCK Logistics, City Hub, Rederij Kees. Deze partijen willen wel op de hoogte
gehouden worden, maar hebben verder weinig invloed op het onderzoek.
Beïnvloeders: Inwoners/bedrijven in de binnenstad en Suez/Renewi/GP Groot. Deze partijen hebben
invloed op het onderzoek en zullen tevreden gehouden moeten worden. Dit onderzoek richt zich
voornamelijk op de afvalvervoerder Spaarnelanden, maar ook de andere vervoerders zullen tevreden
moeten worden gehouden. Zij zullen uiteindelijk ook gebruik kunnen maken van de uitkomsten van
dit onderzoek. Tevens is de Centrum Management Groep Haarlem een beïnvloeder. Zij behartigen de
belangen van verschillende partijen in de binnenstad en die partijen dienen ook tevreden te worden
gehouden.
Belangrijke spelers: Spaarnelanden en de producenten van de LEVV. Spaarnelanden is een grote
speler binnen de afvalbranche in Haarlem. Het advies van dit onderzoek richt zich voornamelijk op de
activiteiten van deze partij. De producenten van de LEVV zijn ook belangrijk voor de uitkomst van dit
onderzoek. Afhankelijk van de kenmerken per afvalstroom zal er met de producenten moeten
worden besproken wat mogelijk is op het gebied van afval vervoeren met een LEVV. Voor de
gemeente Haarlem is dit onderzoek belangrijk, omdat de gemeente wil dat de binnenstad emissievrij
wordt. Zij zullen hier hen beleid op moeten baseren en misschien wel regelgeving moeten wijzigen.
Stap 4: Wensen en eisen van de stakeholders bepalen.
De wensen en eisen van de stakeholders zullen in de loop van dit onderzoek bepaald worden.
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9. Vragen en transcript interview Cees van den Berg
Interviewvragen
Beknopt stroomoverzicht
Klant (1)

→

Vuilniswagen
(2)

→ Overlaadstat
ion (3)

→

Verwerker
(4)

1. Is het bovenstaande stroomoverzicht volledig?
(Zo nee, welke ontbreken?)
2. Welke verschillende opslagmethoden voor afval worden er in de binnenstad gebruikt?
(Hoelang kan het afval opgeslagen zijn i.v.m. bederfelijkheid?)
(Hoeveel volume kan er in deze opslagmethoden?)
(Hoe worden deze opgehaald en mogelijke volumes?)
3. Wordt het afval gelijk naar de verwerker gebracht of wordt het overslagen?
(Waarom wordt dit gedaan?)
(Waar vindt mogelijke overslag plaats?)
4. Waar vindt de daadwerkelijke verwerking van het afval plaats per stroom?
(Contracten met verwerkers?)
5. Welke regelgeving is van belang bij het ophalen en opslaan van afval?
(Huishoudelijk en bedrijfsafval)
6. Wanneer worden verschillende afvalstromen opgehaald?
(Mogelijke lijst of bestand hiervan)
7. Wat is uw visie over afvaltransport over water?
(Kansen en risico’s)
Transcript
Functie: Gepensioneerde. Hiervoor Projectleider afval en grondstoffen Spaarnelanden. Daarvoor
Trader van afvalstoffen en manager Logistiek bij Sortiva.
Datum: 4 april 2019
Interviewers: Daan Arkesteijn, Kayleigh Stuurman en Cindy van Logchem
Cindy: We hebben een beknopt stroomoverzicht gemaakt, nu is de vraag of het overzicht volledig is of
dat er dingen aan ontbreken.
Klant (1)

→

Vuilniswagen
(2)

→ Overlaadstat
ion (3)

→

Verwerker
(4)

Als ik zo kijk dan doe je dat op zichzelf wel goed. (1) Want dit is eigenlijk de inzameling van zowel de
klant als de particulieren die door de gemeente worden opgelegd. (2) Dan gaat het dus hier naar
diverse soorten vuilniswagens, want het is niet alleen maar een soort vuilniswagen het zijn er
diverse. (3/4) Dan gaat het over naar het overlaadstation of hij gaat rechtstreeks naar de verwerker.
Zo werkt het. Dus het overlaadstation heeft alleen maar effect als het een restfractie is die zeg maar
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uit de inzameling komt vanuit de stad en daar dan gebulkt wordt en dan via de bulk wordt die dus
afgevoerd naar de verwerker. Naar waar het verbrand wordt. En dat is alleen eigenlijk als het hier is
(3) een restfractie. Dus dat is een laag calorisch product. (1:06)
Cindy: Dus dat is echt gericht op restafval?
Ja.
Daan: En de andere stromen gaan gewoon in een keer door naar de verwerkers?
Die andere stromen hebben we dus verlegd zodat ze rechtstreeks naar de verwerkers gaan en zodat
wij ook weten van de verwerker wat hij er mee doet. En toevallig kom ik daar ook vandaan. Ik kom bij
Sortiva vandaan en dat is ook een verwerker.
Cindy: Oké, welke verschillende opslagmethoden voor afval worden er in de binnenstad gebruikt? Dus
qua ondergrondse containers en dergelijke.
Echt in de binnenstad heb je geen ondergrondse containers, want daar is geen plaats voor. Dus daar
is het echt nog restafval waarin alle producten eigenlijk nog zitten. Dus zonder dat ze gescheiden zijn.
En alles wat daar buiten is daar worden natuurlijk containers geplaatst die ondergronds zijn. Maar
daar vindt ook nog vaak een inzameling plaats van gft of van PMD. PMD dat is plastic, metaal en
drankkartons. Nou en die vinden natuurlijk nog wel plaats door middel van een inzameling.
Daan: En hoe vindt die inzameling dan plaats, dat is dan door middel van rolcontainers?
Ja, rolcontainers. Maar daar heb je ook bijvoorbeeld als je zeg maar ondergrondse containers hebt
staan die je eigenlijk met een wagen met een kraan dat die op die manier geleegd worden. Als het
een inzameling is, dan is het in tien van de tien gevallen een kraakperswagen. Dat is een auto die je
wel ziet waar een kliko achterop kan. En daar kan je ook nog twee verschillende soorten in
inzamelen. Dan kan je ook zeggen van ik wil aan de ene kant papier hebben en de andere kant gft,
ook dat is mogelijk, maar je kunt ook zeggen PMD. Dat is afhankelijk van wat voor kliko’s er bij de
particulier staan.
Cindy: Verschilt dat nog in de binnenstad?
Nee want in de binnenstad heb je namelijk geen ondergronds. De straten zijn daar nauw en daar kan
je dus ook geen ondergrondse container plaatsen. En dan heb je ook nog heel veel dat je daar
mensen hebt die beneden wonen en die boven wonen. Maar kijk je hebt natuurlijk in de binnenstad
dat en in Schalkwijk heb je dat ook van die flats. Nou daarin heb je dus ook al dat iemand die
zevenhoog woont, dan wordt het al een heel probleem om die man zo ver te krijgen om naar
beneden te gaan en om dan met een beetje papier, gft en nog een beetje rest. Dat doen de mensen
niet. Ja of je moet echt zo een type zijn die, ja wij noemen dat een soort geitenwollensokkentype. Die
gewoon echt dat van binnenuit willen doen. Maar normaal doen de meeste mensen dat niet.
Daan: Dus eigenlijk is het alleen maar restafval?
Ja, en daar hebben ze dus een oplossing voor gevonden. Door te gaan scheiden vlak voordat je het
gaat verbranden.
Cindy: Dus eigenlijk wordt de scheiding niet in de binnenstad gedaan, maar bij de verwerker?
Ja, we hebben dus in Noord-Holland hebben we eigenlijk twee verbranders. De een is de HVC, die zit
in Alkmaar en de ander is de AEB, die zit in Amsterdam. Die hebben allebei een scheidingsinstallatie.
Dat wilt zeggen dat alles wat restafval is daar worden stromen al uitgehaald, onder andere papier,
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organisch. Als jij op een flat woont of je woont ergens boven, dan zit er natuurlijk ook heel veel
organisch in. Want je gaat niet je kliekje van je bord niet bewaren, want als je die drie dagen op je
aanrecht laat staan, dan stinkt dat het huis uit. Dat is dus heel erg van belang om te weten wat je met
een afvalstroom kan doen of moet gaan doen.
Cindy: Want hoe lang kan het afval opgeslagen worden met betrekking op bederfelijkheid?
Nou als je restafval neemt en je brengt het eerst naar het overlaadstation, dan zitten daar nog heel
veel organische producten in. Dat houdt in dat je dan eigenlijk de hele dierenwereld op je af krijgt.
Als je het buiten doet dan krijg je allerlei vogels. Dat doen ze ook met glas en dergelijke dan pikken ze
een stukje glas eruit en dat gooien ze dan op een landerij neer. Datzelfde heb je bij het
overlaadstation. Als je daar heel veel producten hebt die dus lang erin blijven, meer dan 2 á 3 dagen,
dan gaat het allemaal rotten.
Cindy: Dus je moet het eigenlijk niet langer dan drie dagen daar houden?
Ja, drie tot vier dagen. Je moet in ieder geval verversen, laat ik het zo zeggen. Je moet eigenlijk wel zo
veel mogelijk afvoeren per dag.
Daan: Heel even terug op die vorige vraag. Bedrijven die zamelen ook gewoon alles in een grote bak
in?
Sommige wel, sommige niet. Wij proberen zo veel als mogelijk de bedrijven, ik weet niet of je het
opvoeden kan noemen. Wij stellen eigenlijk ook aan bedrijven; je kunt beter twee of drie
verschillende containers hebben voor uw afvalstromen. Vanwege het feit dat als het dus verpakt is,
dan moet je het gaan sorteren. Dat kost weer meer geld. Dus doe je het papier apart en het glas
apart, restaurants hebben dat bijvoorbeeld veel, en het swill apart. En dan eigenlijk ook nog wel
andere producten die bijvoorbeeld ook wel als mono stroom, als kunststof, recyclebaar zijn. Als je
een kantine hebt, dan heb je als je een flesje drinken hebt, dat is allemaal plastic. Dus dat moet je
dan als PET zijnde apart houden. Kost ook minder geld als je het apart inzamelt.
Daan: Maar het is wel zo, dat vertelde Jeroen aan ons, dat kunststof inleveren meer geld kost dan
restafval. Dus dat bedrijven wel snel geneigd zijn om het plastic bij het restafval te doen.
Ja, wat Jeroen hierbij bedoeld is daar heel duidelijk de PMD. Dat is eigenlijk de kunststofverpakking
waar op dit moment nog steeds subsidie op zit om dat te verwerken. Maar dat is ook een ander soort
plastic en waarom zeg ik een ander soort plastic, als het huishoudelijk is en het is een verpakking van
bijvoorbeeld ham, dan zitten daar vaak nog resten in. Dat heb je natuurlijk met andere producten
heb je dat idem dito. Er zit heel veel stoorstoffen in dat plastic. Dus dat kost dan ook meer om het te
verwerken. Je moet het wassen of op de een of andere manier reinigen. Dat is ook afhankelijk van de
afvalstroom. Het is in ieder geval niet alleen de PMD stroom, want zo zijn er nog meer stromen.
Cindy: Voor ons onderzoek had Jeroen gezegd dat we ons het best op deze vijf hoofdstromen konden
richten.
Ja, die worden ook het meest ingezameld. En die kan je ook, want dat is natuurlijk ook het punt, je
kan een burger niet verplichten, want je kan het namelijk niet zien. Als hij het in zijn restzakje gooit
en hij gooit het ondergronds erin, ja dan kan je er in principe gewoon een motorblok in gooien. Wij
komen dat natuurlijk heel veel tegen. Dat mensen die van verbouwingen het er allemaal in gooien.
Komt er ook weer uit. Als je bijvoorbeeld metalen hebt en het is verbrand dan zit er in de bodem as
natuurlijk heel veel metaal. Dat brengt weer geld op.
Cindy: Wat zijn de opslagmethode die in de binnenstad worden gebruikt?
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Nou in de binnenstad heb je niet zo veel opslagmogelijkheden. Ja, thuis binnen. Je vuilnisbak of je
kliko, als je beneden woont is het natuurlijk heel goed te doen. Maar hoe gaan we er mee om als je
één hoog woont? Natuurlijk in de binnenstad, dat heb je in Amsterdam ook, maar dat heb je hier ook
dat je nummer 51 zwart hebt en 51 rood. En 51 rood dat is één hoog. Nou hoe moet je nou met je
kliko iedere keer omhoog, dat doen de mensen niet. Dat gaat ook niet.
Cindy: Dus nu wordt het gewoon vanaf de straat ingezameld?
Ja, het wordt vanaf de straat opgehaald door middel van de grijze KOMO keurzakken. Waarin je
bijvoorbeeld ook weer heel veel concurrentie hebt. Wat er bijvoorbeeld bij Action te koop is, zo een
zak als je die oppakt dan breekt hij al. Die is uiteindelijk gemaakt van gerecycled plastic. Daar wordt
een vuilniszak van gemaakt.
Cindy: Waar vindt de daadwerkelijke verwerking van het afval plaats per stroom?
Ik ga het je vertellen. Er zijn er maar twee, je gaat of naar Alkmaar of naar Amsterdam als je hier in de
buurt zit. Andere verbranders zijn er niet. Wel in de rest van Nederland, maar niet hier in de buurt.
Alle andere mono stromen die heb ik zo veel mogelijk weggezet naar bedrijven waarvan ik ook zeker
weet dat ze er een grondstof van maken. Een autoband die gaat naar Amsterdam en daar maken ze
tegels van die onder speelgoedtoestellen liggen of op daken worden ze gebruikt, maar ook voor
voetbalvelden worden ze gebruikt. Er is nog steeds niet bewezen dat het gevaarlijk is. De
plasticstroom die worden verwerkt tot granulaat of het wordt geflaked, dat wil zeggen dat ze er als
het harde kunststoffen zijn dat ze er zo een flake van maken en dan kunnen ze daar bijvoorbeeld bij
Wavim regenpijpen en rioleringen maken. Zo zijn eigenlijk alle producten die wij hebben, die ook hier
op het milieuplein worden ingezameld, die gaan allemaal naar de verwerkers waarvan wij zeker
weten dat er een grondstof van gemaakt kan worden.
Daan: Want restafval gaat dan naar het AEB meestal, toch?
Ja, restafval gaat naar het AEB en het AEB heeft dus sinds kort een scheidingsinstallatie. Dus al ons
materiaal, dat publiekelijk wordt ingezameld, gaat eerst door de scheidingsinstallatie heen. Alles wat
gescheiden wordt dat wordt weer afgezet en de rest gaat in de verbranding.
Daan: Dus als jullie bijvoorbeeld glas apart inzamelen in een bak dan gaat het eerst ook naar de AEB?
Nee, ons glas wat wij apart inzamelen, gaat meteen rechtstreeks naar de verwerker. In Nederland
hebben we maar twee verwerkers en die zijn allebei eigendom van Renewi, dus ze hebben er één
gesloten en alles gaat naar Maltha. Daar wordt er weer glas van gemaakt. Glas is ook voor 99%
recyclebaar, inclusief de dop die is ook recyclebaar. Het enige wat dus in het percentage wat niet
recyclebaar is dat is eigenlijk de drank die er nog in zit.
Daan: En het papier?
Papier is idem dito. Papier hebben wij weggezet en waarvan we wel weten wat er mee gebeurt. Ons
papier wat wij hebben daar wordt geluidsisolatie van gemaakt. Er is geen betere isolatie dan papier.
Ik zal je anders vertellen dat is van bankpapier, dat wordt ook versnipperd en daar maken ze
geluidinstallaties van in disco’s en dergelijke. De meeste mensen weten dat niet. Dat geldt voor dat
andere ook wat wij inzamelen. Je kan namelijk ook zien dat die hele papier inzameling veranderd.
Vroeger was het namelijk allemaal drukwerk en kranten. Weet je wat we nu hebben, we hebben nu
veel meer van bol.com, dus er is veel meer karton in omloop. Karton kan ik je vertellen dat is maar
maximaal 8x recyclebaar, hierna is het op. Bij karton heb je namelijk ook veel meer stoorstoffen. Dat
wil zeggen allemaal stukjes tape en etiketten.
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Daan: Welke verwerker hebben jullie dan voor het papier?
Dat gaat naar Smurfit Kappa.
Daan: Oké en waar zit dat?
Dat zit in Ede. En in Limburg. Wij brengen
Het niet verder dan recycling.nl en dat is op een overslag en daarvandaan gaat het rechtstreeks naar
de verwerker.
Daan: En het Gft? Dat gaat naar de HVC toch?
Ja dat klopt de gft gaat naar HVC. HVC is Sortiva GP. Ik werkte voor GP en heb dus mede Sortiva
helpen oprichten. En daarin kan je zien dat er zoveel mogelijk wordt gescheiden van de GF, deze G en
F kan je namelijk vergisten dus gas uithalen en de T bijna niet. Het ene gaat naar Purmerend en in
Middenmeer wordt het vergist.
Cindy: En de kunststofverpakkingen?
De kunststofverpakkingen gaan via de inzamelaar, dat heet tegenwoordig Veolia, was vroeger van
Scherpenzeel. Die baalt het en laat het verwerk in Duitsland. Je hebt in Nederland maar één
verwerker dat is SUEZ maar deze heeft veel te kort en tegenwoordig ook HVC die zijn eigen
verwerking heeft. Dan heb je nog drie hele grote verwerkers in Duitsland en Veolia heeft een
contract met een verwerker in Duitsland.
Ook dat weten wij dus. Wij kunnen dus helemaal herleiden. Ik weet dus ook waar Veolia er dus mee
naar toe gaat.
Cindy: Oké ja. Jullie weten dus precies waar de vervoerder er dus mee naar toe gaat. De
overslagplaatsen zijn dus voor restafval hier in de Waardepolder.
Ja dat is hiertegenover. Dat is het VOST. Daar is het restafval ook mede daardoor hebben we dus dat
we minder logistieke kosten uitgeven. Dat wil zeggen zo’n kraakperswagen die de gehele dag in de
binnenstad rijdt die gaat hier eten, gaat dan lossen en weer terug naar zijn wijk. Als hij eerst naar
Amsterdam zou moeten rijden dan ben ik hem zo weer anderhalf uur kwijt. Dan zou ik meer
kraakperswagens nodig hebben dan als ik er nu op bulk heb en het afval in een grotere container of
twee grotere containers gooi. En dan rijden we naar Amsterdam toe.
Cindy: Voor de andere stromen geldt dan dat de vervoerder het brengt naar de verwerker?
Ja wij brengen in de inzameling als je bijvoorbeeld grofvuil hebt zoals een bankstel. Dat is nog iets dat
gaat dan niet naar Sortiva maar dat wordt bij het VOST overgeslagen en dat wordt dan dus naar
Amsterdam gebracht. Voorheen werd dat naar van Gansewinkel gebracht en verwerkt. Ook daar
weten wij dan dus wat er precies allemaal mee gebeurd.
Cindy: Oké. Hoe zit het met de contracten van de verwerkers? Zijn die op lange termijn?
Wij hebben voor het restafval een contract van tien jaar met het AEB. Met de andere stromen maak
ik ieder jaar jaarcontracten. En waarom omdat er zoveel beweging in. Als ik het voor een langdurige
periode vast zou zetten dan zou ik mogelijk wel naast de pot kunnen pissen. Ik kijk ook iedere keer
waar de markt in innoveert.
Daan: Ja want jullie maken natuurlijk ook afspraken over volumes die je moet leveren aan de
verwerkers.
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Ja dat klopt en ik wet liever niet op één paard. Je kan ook stellen, bijvoorbeeld met hout. Je hebt drie
soorten hout: A-hout, B-hout en C-hout. A- hout is eigenlijk onbewerkt hout en pallets/verpakkingen.
Verpakkingen geldt het eigenlijk niet meer voor want deze zijn tegenwoordig zo geïmpregneerd dat
ze langer meegaan. Daardoor is het geen A-hout meer. Dan heb je B-hout dat bestaat uit twee
soorten. Als je een balk hebt die geschilderd is kan je daar heel mooi spaanplaat van maken. Je hoeft
dan alleen maar de buitenkant af te zeven en je hebt dan nieuw hout. Hetzelfde geldt voor kozijnen
van een deur als je een schaaf erover gooit ook als is het geverfd. Je komt dan nieuw hout tegen. Dan
heb je nog plaatmateriaal en dat gaat naar de biomassa en daar maken ze elektriciteit van.
Cindy: En dan bijvoorbeeld de ontwikkelingen bij de HVC, dat ze dan kunststof verpakkingen gaan
recyclen. Zou dat dan ook een optie zijn voor het volgende jaar contract?
Ja misschien wel. Ik moet heel eerlijk wezen daar ben ik ook mee bezig. De mensen die daar mee
bezig zijn, zijn eigenlijk oud-collega’s van mij. De fabriek is in Heereveen opgezet. Die fabriek hebben
ze in samenwerking met twee anderen.
Cindy: Het restafval zit dus goed bij het AEB maar de rest zou dan nog kunnen wisselen.
Ja dat kan. Laat ik zeggen dat ik bijvoorbeeld hout heb. Dat kan ik ook kwijt in Ermelo. Dat heet dan
Resthout Nederland die maken er klosjes van en allerlei verpakkingen. Als je naar een wasmachine
kijkt dan heb je een mal en dat wordt eigenlijk allemaal van hout gemaakt. Het is eigenlijk nog een
keer bruikbaar als het niet bewerkt of geïmpregneerd is.
Cindy: Welke regelgeving is van belang bij het ophalen en opslaan van het afval?
Welke regelgeving, je hebt twee soorten regelgeving. Als ik ermee naar het buitenland ga moet ik
altijd voor afval een kennisgeving aanvragen of het product moet op de groene lijst staan. Als het op
de groene lijst staat mag je met een contract grensoverschrijdend vervoer doen. Staat het er niet op
dan moet je een kennisgeving aanvragen. Dat wil zeggen dat een kennisgeving, dan moeten twee
autoriteiten moeten toestemming voor verlenen. Dat zijn wij als ontdoener zijn als Nederland, bij het
ILNT moet ik dat aanvragen. Dat is een dik dossier, zodra dat compleet is moet ik dat doorsturen naar
land van bestemming en daar gaan ze er doorheen en mogelijk vragen. Hierna krijg je toestemming
dat je het vervoer mag doen. Iedere vracht moet wel drie dagen van tevoren worden aangevraagd.
Iedere wagen die dan een vracht doet onder kennisgeving die heeft een uniek nummer met
transportnummer erop.
Andere regelgeving als inzamelaar zijnde zoals wij. Vanuit de regering heb je toestemming moeten
verkrijgen dat je voldoet aan de certificaten die nodig zijn om een bedrijf te leiden. En daar haal je
een vakdiploma voor.
Cindy: Dat is dan meer voor de inzameling.
Ja die regelgeving noemen ze het VIHB, vanaf dat moment mag je vervoeren, inzamelen, handelen en
bemiddelen. Je hebt dan drie items waar je aan moet voldoen. Je moet een bewijs van goedgedrag
hebben, je moet een accountantsverklaring hebben. Daar moet je aan voldoen en dan word je
ingeschreven bij het NIWO en dan word je eigenlijk geregistreerd als zijnde vier van die dingen. Of je
bent alleen vervoerder of je bent alleen handelaar en bemiddelaar, die zijn meestal samen, of alleen
inzamelaar. Wij zijn het alle vier. Ik heb mijn vakdiploma gehaald dus daarin mogen wij dus alle vier
de dingen doen.
Cindy: En voor het opslaan van afval?
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Ja daarvoor heb je ook een vergunning voor. Dat is een provinciale vergunning, die provinciale
vergunning wil zeggen daar kan je dus een afvalstroomnummer in afgeven. Dat afvalstroomnummer
moet je dan delen door de eerste vijf posities. De eerste twee posities kan je zien welke provincie het
is, wij zijn 07 dat is Noord-Holland. De volgende drie posities zijn dan het verwerkersnummer of te
wel ontdoenernummer. Daarna kan je er een uniek nummer aan afgeven waarmee je dus kan zeggen
het jaar 19 dus 9 en dan een uniek nummer en al het afval wat wij binnen krijgen, dat moeten wij
bedrijfsmatig melden bij het LMA en dat gebeurt ook netjes. Daar sta je ook helemaal geregistreerd
en daarmee geef je ook aan van welke bedrijven je het afval hebt ingenomen, opgehaald, ingezameld
en verhandeld.
Cindy: Zitten er met betrekking tot regelgeving verschillen tussen huishoudelijk en bedrijfsafval?
Ja ja ja, men moet als bedrijf zijnde aantonen dat ze zich ontdoen van hun afvalstromen. Vandaar ook
dat het moet worden aangegeven aan de MLA. En dat hoef je dus niet als huishouden.
Cindy: Zoals wij dat nu zien moeten huishoudelijk en bedrijfsafval echt apart vervoerd moet worden?
Ja dat gebeurt ook. Ja als je naar het VOST gaat, de overslag. Dan heb je in het midden twee railsen
staan waar de container opgezet wordt. Rechterkant is groter want daar wordt het huishoudelijk
afval ingestort. Aan de linkerkant wordt het bedrijfsmatige afval gestort. Het huishoudelijke moet
altijd via de ECI, oftewel de scheidingsinstallatie in Amsterdam. Bij bedrijfsmatige reststoffen hoeft
dat niet die gaan rechtstreeks de verbranding in.
Cindy: Omdat die al bij de bedrijven al genoeg zijn gescheiden?
Ja bij de meeste bedrijven doen ze dat automatisch. De meeste bedrijven scheiden dat automatisch
omdat er veel te veel geld tussen zit. Alle restafval die zij al moeten betalen zit al 31 euro á 39 euro
belasting op per ton. Dat is veel geld.
Cindy: Ja. Wanneer worden de verschillende afvalstromen in de binnenstad opgehaald?
Het restafval wordt eigenlijk zeven dagen per week opgehaald indien het ondergronds is. Daar zit een
sensor in die het ’s nachts wanneer het binnenkomt dan kunnen ze zeg maar morgenochtend een
plan maken wanneer ze dat gaan ophalen. Dat doen ze zaterdags en zondags ook. Als ik gft neem bij
mij thuis in de binnenstad, die komt dan één keer in de 14 dagen. En papier en PMD komt ook één
keer in de 14 dagen.
Cindy: Het is dus restafval wat in principe iedere dag wordt opgehaald?
Ja en dan heb je dus in de binnenstad ook dat het één keer in de 14 dagen wordt het opgehaald. Dit
is ook wel om het te promoten en ervoor te zorgen dat je zelf gaat scheiden. Des te meer je het in
één zak hoe sneller je 2,3, 4,5 zakken hebt staan.
Daan: En hoe zit dat bij bedrijfsafval? Wordt dat ook elke dag opgehaald?
Bedrijfsafval is afhankelijk van wat je met de klant afspreekt. En daarin hebben wij, heb ik een
financieel overzicht in gemaakt dat wil zeggen dat als je één keer per 4 weken een leging hebt dan
betaal je per maand dat en bij 2x maand dat en 3x of 4x. Dan kan je ook nog zien of je elke week een
keer komt of 6x per week. Bij sommige klanten kom je 6x in de week oftewel iedere dag.
Kayleigh: Wat zijn de vaste ophaaldagen het restafval in de binnenstad?
Dat zou je aan planning moeten vragen want dat weet ik niet.
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Kayleigh: Oké. Ja ik had al op internet gekeken maar daar stond alleen een lege kalender.
Ja ik weet het alleen van mij thuis daar hangt een kalender. Dus op woensdag wordt het papier en
verpakkingen opgehaald, dat is dan één keer in de 14 dagen. De andere wat ondergronds is, in
Haarlem staat best veel ondergronds daar kunnen ze intern van zien of het vol raakt. Wat je wel hebt
is dat, daar moeten we nog wat op vinden dat is hoe groter de verpakkingen worden gaan mensen
met het karton naar een ondergrondse container. Hierdoor raken de containers vol want ze scheuren
hem niet klein. Hierdoor is het snel aan zijn toplevel.
Daan: Soort versnipperraar.
Ja, ik heb wel is gedacht en dat is dan eigenlijk mijn eigen gedachtegang om bij tuincentra afval in te
zamelen. Daar zou je dan eigenlijk eerder een grote bak ondergronds moeten maken en dan boven in
een versnipperraar. Net als je in Amerika komt, daar heb je ondergronds grote containers en bij je
gootsteen een versnipperraar. En dan zou je, mede doordat ie onder de grond is, kan je de
temperatuur goed bijhouden en heb je ook geen overlast van geur. Dan zou je hem leeg moeten
zuigen.
Cindy: Was er nog iets?
Daan: Ja alleen die laatste vraag, maar daar kunnen we nog over doorvragen.
Kayleigh: Misschien de verschillende type trucks die in de binnenstad rondrijden?
Ja nou, wij hebben om in te zamelen sowieso een kraakperswagen nodig of een wagen met kraan,
waarmee je dus zeg maar de bakken uit de grond haalt. Grofvuil doe je eigenlijk alleen maar met een
kraakperswagen of een wagen met kraan. Dus als wij bijvoorbeeld ontruimingen hebben, dat kan
natuurlijk ook he. Als mensen de huur niet betalen, worden ze eruit gezet. Dan gaan wij er heen
inclusief de deurwaarder en de politie. Dan wordt het huis leeggehaald en dat wordt dan met een
wagen met kraan gedaan. Het zijn vaak van die grote meubelstukken en dat is een beetje lastig om
die boven die bak te gooien. Dus dat zijn eigenlijk de meest gangbare types. Dan heb je wel diverse
soorten opneemstukken. Opneemstuk wil zeggen, een kledingcontainer is bijvoorbeeld een ander
soort container dan een restafvalcontainer. Een restafvalcontainer is altijd veel zwaarder, dus heb je
dat ie hem zo met die haak in het midden vast kan pakken en dan zo omhoog. Je hebt ook containers
die één stang hebben. Een Kenshove systeem noemen ze dat. Met één stang trekken ze hem eigenlijk
omhoog, zodat ze dat ding eruit trekken en die ketting die erin zit eigenlijk de onderkant de deksel
dicht houdt. Nou dan halen ze hem zo omhoog en dan laten ze hem zakken, die ketting zakt weer
naar beneden en dan gaat die klep onder weer open. Is de container leeg, dan pakken ze hem weer
omhoog, zetten ze hem weer in de grond en kan dat ding naar beneden. Als ie op de grond ligt, kan
die klep namelijk niet open.
Daan: Nog wel een vraag over de contracten met de verwerkers. Jullie hebben dan natuurlijk
afspraken van je moet zoveel volume leveren.
Ongeveer.
Daan: Is dat dan per week, per maand of per jaar?
Nee, als ik een contract afsluit is dat voor een jaar. Er zijn bijvoorbeeld ook wel contracten waarvan ik
zeg, ik maak er een splitcontract van. Dus ik breng een beetje naar hem en een beetje naar een
ander. Dat houdt ook een beetje in om voor mezelf kien te zijn, maar ook om de gesprekken vaak te
hebben om te kijken van wat is er nieuw. De innovaties om te kijken naar waar gaan we de volgende
66

keer met plastic naar toe en welke plasticsoorten kan je nou beter verhandelen als een ander. Je
hebt natuurlijk met plastic heel veel soorten, waarvan eigenlijk het transparante plastic het meeste
waard is. Een cover van een bos bloemen, wat vroeger nog wel aardig geld op bracht, zit nu veel te
veel inkt op.
Kayleigh: Ja, die zijn tegenwoordig allemaal gekleurd.
Ja, maar dat is ook het nadeel om te recyclen. Je hebt natuurlijk heel veel producten dat als je die
verwarmt. Wat doen we nou met plastic. Daar kan je twee dingen mee doen. Wat ik zei dat is dat
granuleren oftewel er een klein granulaat van maken. Dat wil zeggen hoe doen ze dat? Ze verwarmen
het en dan trekken ze het door een extruder heen en dan trekken ze als het ware een snaar net als
bij een tennisracket. Die gaat dan door het water heen en dan aan het einde staat er een knippertje
en die staat er van die kleine granulaten van te maken. Van hardere plastic, die shredderen ze
gewoon en daar maken ze flakes van.
Kayleigh: Dan alleen die laatste nog?
Daan/Cindy: Ja
Cindy: Wat is uw visie over afvaltransport over water?
Ja dat dacht ik al. Ik heb erover nagedacht. Ik heb er vroeger al is heel veel berekeningen op gemaakt.
Ook bij Sortiva oftewel HVC/GP Groot heb ik daar op berekent. Het is eigenlijk alleen maar lucratief
over water als het een afvalstroom is waarin deze meer als 30 km van de verwerkingsplaats af is en
dan moet de stroom ook van kade naar kade zijn. Ik ben voorstander van over water hoor, maar het
grootste nadeel van over water. Je moet het er eerst ingooien, kost geld. Dan moet je naar de
verwerkingsplaats, moet deze wel een kade hebben. Als ze het weer na moeten transporteren, ga
daar maar op rekenen. Reken jezelf dan niet rijk, want het kost meer. Ik weet dat Amsterdam er ook
mee bezig is. Het zou wel kunnen. De dieselauto’s mogen straks natuurlijk niet meer de stad in, maar
hoe wordt er dan met die boot om gegaan? Die uitstoot is hetzelfde hoor. Mag die dan wel in de
stad? Dan krijg je natuurlijk een heel groot verschil.
Daan: Tenzij ze misschien elektrisch kunnen varen.
Ja, maar dat hebben we nu ook. Elektra mag straks alleen de stad nog in.
Daan: Het is natuurlijk niet alleen duurzaamheid, maar het zijn ook de kades die onder druk staan in
Haarlem. Die vrachtwagens zijn natuurlijk ook heel zwaar.
Ja zeker. Moet je horen, wanneer ik zie dat het gaat lukken is als volgt. Er moet een wettelijke
bepaling komen dat de vrachtauto’s niet meer in de stad mogen. Als je dat hebt, dan kan je over
water gaan. Dan ben je geen last in de stad. Als je in de stad bent, voor elven kan je alles, maar
daarna kan je niks meer.
Daan: Stel je zou met een boot doen dan heb je grotere volumes. Dan zou het eigenlijk moeten
worden opgeslagen in zo’n boot.
Als ik het zou doen, dan zou ik het altijd in duwbakken doen. Wat is het voordeel van een duwbak?
Dat is dus dat je niet constant een schip met een motor erbij hoeft te hebben. Je kan hem op een
bepaalde plek neerleggen en dan kan je hem op halen of verwisselen. Je kan ook zeggen: ik laat ze ’s
avonds ophalen, verwerken en dat soort toestanden.
Daan: En het is wel mogelijk om die afvalstoffen in zo’n duwbak op te slaan?
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Nou geen weken. Dat zal ook niet de bedoeling zijn. Dan ga je eigenlijk meer toe naar het feit, zo
deed ik het op Schiphol ook, dat je een drijvende voorraad hebt. Dat is ook wel weer een voordeel,
want als je een drijvende voorraad hebt. Heb je eigenlijk ook weer meer ruimte om het te verwerken.
Daan: Maar bijvoorbeeld glas, papier en dat soort stoffen zou je wel redelijk lang op kunnen slaan.
Glas heb ik al eens vanuit Alkmaar een jaar laten varen. Het is dan wel weer van belang dat je niet in
iedere sloot, zo noem ik het maar, dezelfde boot kan hebben. Het is vaak zo, je zit met de breedte
van de boot die niet door de brug heen kan. Ja, één keer en dan zit je vast. Daar bedoel ik ook mee
met de inzameling in de binnenstad. Je moet niet breder gaan dan een rondvaart boot, maar dan heb
je ook weinig capaciteit.
Cindy: Waarom is er dan niet met het transporteren van glas over water verder gegaan?
Het glas deed ik vanuit Alkmaar over het Noordzeekanaal. Dat liet ik dan varen naar Maltha
glasrecycling in Heijningen. Dat ging ook alleen maar met bootjes van 600/700 ton.
Cindy: Dus eigenlijk te weinig volume?
Ja, voor zo’n afstand is het weinig. Je moet hoe dan ook concurreren met en dat is bij elke
afvalstroom zo. Dat concurreren met wil zeggen, er komt ergens een vrachtwagen vrij en alles wat
we nu berekenen is op retourbasis. Dat is met het bootje idem dito hoor.
Kayleigh: Ik had verder geen vragen meer.
Cindy: Nee dat was hem toch?
Daan: Ik denk het ook.
Cindy: Nou dan wil ik u heel erg bedanken voor uw tijd en dan zullen we ons uitgewerkte interview
nog naar u toe sturen ter controle.
Ja, is goed. Ik had alleen nog een paar vragen over wat jullie gemaild hadden naar me. Jullie hebben
het over de verschillende ULD’s, soort vervoer, frequentie van ophalen, overslagpunten die hebben
we besproken. De contracten met de gemeente, wat bedoelen jullie daarmee?
Daan: Ja, daar zaten wij later ook over na te denken. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
Jij dacht we brengen die ouwe op een verkeerd spoor.
Daan: Haha, ja later zaten we hem terug te lezen en toen dachten we contracten met de gemeente.
Dat klopt niet helemaal.
Nee, klopt. Dat is er maar één opdrachtgever en dat is de gemeente Haarlem. Dan had ik nog de
duurzaamheid van de afvalstromen. Zoals ik dat zie bedoelen jullie daar. Wat is de duurzaamheid,
waar maken we van de afvalstroom een grondstof.
Daan: Ja, dat was eigenlijk wat we bedoelen en dat hebben we grotendeels besproken.
Ja. Je kan eigenlijk wel zeggen dat op dit moment van alle stromen, buiten de restafvalstroom, een
alternatieve stroom van gemaakt. Het kan ook zijn dat het wordt ingezet als brandstof in plaats van
kolen, olie of gas.
Daan: Ja, dat er elektriciteit van wordt gemaakt.
Cindy: Ja, dat doet het AEB ook toch. Restafval wordt ook omgezet in elektriciteit?
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Ja, maar restafval. Wat heel erg van belang is, is de calorische waarde van een stof. De verbranders
willen het liefst zo laag mogelijke calorische waarde hebben. Ze willen eigenlijk tussen 9 en 11
hebben en waarom? Ze willen eigenlijk meer doorzet hebben, waardoor ze meer geld krijgen. Als je
een matras hebt, die duurt veel langer om te verbranden dan restafval waar een bloem (organisch) in
zit. Daarin hoeft alleen maar water verbrandt te worden en dat gaat eruit. Dat heb je ook met
metalen. Die vallen in de bodem en die verzameling wordt weer bewerkt.
Daan: Ik denk dat wij hier wel wat aan hebben.
Kayleigh: ja zeker.
Ja, dat is een beetje ervaring.
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10. Data Spaarnelanden

Bovenstaand de cijfers van kg restafval uit ondergrondse containers. Cijfers zijn excl. bedrijfsafval
en gemiddelde verdeling van gewichten o.b.v. ledigingen ondergronds.
Ter info: gemiddeld gewicht van een ondergrondse container was in 2016: 373 kilogram excl.
bedrijfsafval.
Een ondergronds voertuig rijdt ongeveer 40 à 50 km per dag.
Hoeveelheden verzamelcontainers 2018
Papier en karton
4.028.000 kg
Glas
3.138.000 kg
PBD
798.000 kg
GFT
0 kg

Aantal containers per afvalstroom/ grondstof
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11. Berekening kilometers en CO2-uitstoot binnenstad
Max. containers per wagen
Gemiddelde km per wagen
Tijd legen container
max. uren in binnenstad
Tijd legen max. aantal containers
Tijd binnenstad - Spaarnelanden
Rijden in binnenstad

23
45
00:00:04
00:03:30
00:01:32
00:00:13
00:01:58

Aantal uren per werkdag
Percentage uren in binnenstad
Kilometers binnenstad per voertuig
Totaal aantal km per week

00:08:00
24,58%
11,1
188,1

Aantal km binnenstad (per voertuig)
Aantal km binnenstad (per week)
WTW-emissiefactor CO2/ liter (kg)
Verbruik
Uitstoot CO2 per voertuig
Uitstoot CO2 totaal (per week)

11,1
188,1
3,32
1 liter op 4 km
9,2
156,1
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12. Vragen en transcript interview Bas Giskes en Richard Broekhuizen
Vragen
Korte inleiding onderzoek. Toestemming vragen om gesprek op te nemen.
1. Hoeveel inzamelvoertuigen bezit Spaarnelanden?
2. Hoeveel voertuigen rijden er ongeveer per dag rond om het afval op te halen?
3. Hoeveel kost het om een kraakperswagen/wagen met kraan aan te schaffen?
4. In welke ULD wordt het afval in het centrum van Haarlem ingezameld? (Per stroom).
5. Verschilt het per afvalstroom met welk type voertuig het wordt opgehaald of is dit afhankelijk van
de ULD waarin het afval verzameld wordt?
6. Op welke dagen wordt het afval opgehaald in de binnenstad van Haarlem? (Per stroom).
- Indien mogelijk met tijden.
7. Wat is de capaciteit van:
- Ondergrondse container
- Kraakperswagen
- Wagen met kraan
8. Huidige situatie is natuurlijk ophalen met grote, zware voertuigen die de rol- en ondergrondse
containers op kunnen tillen om te legen. Binnen dit onderzoek wordt er voornamelijk gekeken naar
kleinere, lichtere voertuigen om het afval in te zamelen. Deze voertuigen zullen de ondergrondse
containers niet op kunnen tillen, dus zal er een andere manier bedacht moeten worden. Ik dacht zelf
misschien aan een soort zuigsysteem om de ondergrondse containers leeg te zuigen of kleinere
ULD’s om het afval in te zamelen. Zo heeft Renewi bijvoorbeeld kleinere perscontainers die ze ergens
kunnen plaatsen en verwisselen met een elektrisch voertuig.
Hoe kijken jullie aan tegen het inzamelen met kleinere, lichtere voertuigen?
9. Wanneer verwacht u de data aan ons te kunnen leveren?
10. Is het mogelijk om een keer mee te rijden op een inzamelvoertuig?
Transcript
Geïnterviewde: Bas Giskes en Richard Broekhuizen, beide teamleider Afval en Grondstoffen.
Datum: 1 mei 2019
Interviewer: Kayleigh Stuurman
Begin interview: Toestemming vragen voor het opnemen van het interview. Korte uitleg over het
gehele project geven en vervolgens toespitsen op mijn eigen onderzoek.
Kayleigh: Hoeveel inzamelvoertuigen bezit Spaarnelanden?
Richard: Op dit moment bestaat het hele wagenpark van Spaarnelanden uit zo’n 200/250 voertuigen.
Dit zijn dan niet alleen de inzamelvoertuigen, maar ook veegwagens enz.
Kayleigh: Oké, dat zijn een hoop voertuigen. Hoeveel van deze voertuigen worden dan gebruikt voor
de inzameling?
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Richard: Even denken hoor. Als ik het zo even uit mijn hoofd bereken hebben we op dit moment +/- 36
inzamelvoertuigen. Deze voertuigen halen niet alle stromen op, maar zijn echt specifiek gericht op de
daarvoor bestemde stroom.
Kayleigh: Hoeveel van die voertuigen rijden er dan ongeveer per dag om het afval op te halen?
Richard: In Haarlem rijden er zo ongeveer 20 inzamelvoertuigen per dag rond. Dit getal schommelt
wel de hele week. Zo rijden we voor het restafval geen vaste routes, maar worden deze de gehele
week geleegd op volmelding. Zo kan het dus voorkomen dat er op de ene dag meer volmeldingen zijn
en er dus ook meer voertuigen rijden en de dag erna minder volmeldingen. Dan rijden er op zo’n dag
dus ook weer minder voertuigen.
Kayleigh: Dat zijn aardig wat voertuigen die op een dag rondrijden. Hoeveel kost het om een
kraakperswagen/wagen met kraan aan te schaffen?
Richard: Het verschilt flink per type voertuig. De kraakperswagen kost rond de € 200.000,-. De
wagens om ondergrondse containers te legen zijn flink duurder. Om die te kunnen legen gebruiken wij
kraakperswagens met een kraan erop. Door die extra kraan gaat de prijs ook flink omhoog. Voor een
wagen met kraan betaal je ongeveer € 365.000,Kayleigh: Zo, dit zijn flinke bedragen.
Kayleigh: In welke ULD wordt het afval in het centrum van Haarlem ingezameld?
- Gft, rest, papier, glas en plastic.
Bas: In het centrum wordt gft niet apart ingezameld. Dit komt simpelweg omdat er geen ruimte is
voor rolcontainers en dergelijke bij de woningen. De inwoners mogen hun gft gewoon bij het restafval
gooien. Verder wordt er in het centrum alleen maar ingezameld door middel van ondergrondse
containers.
Kayleigh: Oké. Cees van den Berg had het ook over zakken die geplaatst worden aan de weg en
rolcontainers, maar dit klopt dus niet?
Bas: Bij het inzamelen van bedrijfsafval wordt hier wel gebruik van gemaakt ja. Bij het huishoudelijk
afval wordt er echt alleen ingezameld via ondergrondse containers. Dit geldt dan wel alleen voor het
centrum, daar buiten maken we wel gebruik van rolcontainers.

Kayleigh: Dus voor deze vijf stromen wordt het afval ingezameld in vier verschillende ondergrondse
containers, want gft wordt niet los ingezameld?
Bas: Dat klopt inderdaad.
Kayleigh: Verschilt het per afvalstroom met welk type voertuig het wordt opgehaald of is dit
afhankelijk van de ULD waarin het afval verzameld wordt?
- Gft, rest, papier, glas en plastic.
Bas: Dit is afhankelijk van de ULD waarin het afval ingezameld wordt. Voor het legen van
rolcontainers maken we gebruik van een kraakperswagen. Om de ondergrondse containers te kunnen
legen, gebruiken wij de wagens met kraan.
Kayleigh: Oké, dus in het centrum rijden jullie eigenlijk alleen maar met wagens met kraan?
Bas: Ja, dat klopt.
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Kayleigh: Op welke dagen wordt het afval opgehaald in de binnenstad van Haarlem? (Indien mogelijk
ook globale tijden voor observatie)
Bas: Even ons planningsysteem openen, dan zal ik het je laten zien.
Kayleigh: Oh, dat is helemaal super!
Bas: Even kijken. Restafval halen we elke dag van de week op. Dit doen we namelijk op volmelding.
Kijk maar even mee. Hier zie je bijvoorbeeld de blauwe containers, deze zijn nog niet vol. De witte
containers met een rood randje zijn al geleegd deze morgen. De nog rode containers zitten vol. De
chauffeurs hebben tegenwoordig een tablet in hun voertuig. Zo kunnen zij precies zien welke route ze
moeten rijden en welke containers er vol zijn.
Kayleigh: Dat is wel een handig systeem. Scheelt veel onnodige bewegingen lijkt mij.
Bas: Ja, heel handig en slim systeem inderdaad.
Kayleigh: En wanneer worden de overige stromen glas, papier en plastic opgehaald?
Bas: Daar hebben we wel vaste dagen voor. Even een ander document openen waar dat in staat. De
papier containers worden vrijwel elke dag geleegd. Ook op zaterdag, maar niet op zondag. Als we dit
op minder dagen gaan doen, lopen veel containers vol.
Plastic wordt op maandag, woensdag, vrijdag en eventueel nog op zondag opgehaald. Glas wordt op
de dinsdag en vrijdag in de oneven weken geleegd.
Kayleigh: Is het ook mogelijk om aan te geven op welke tijden dit gebeurd?
Bas: Vaste tijden kan ik niet echt geven. De chauffeurs rijden als eerste naar het centrum, omdat ze
anders in de file staan of het verkeer achter zich ophouden. Als de jongens om 7.30 uur beginnen
rijden ze dus gelijk naar het centrum.
Kayleigh: Deze informatie is ook al top!
Kayleigh: Dan heb ik nog een vraagje over de capaciteit van verschillende dingen. Wat is de capaciteit
van: ondergrondse container, kraakperswagen en wagen met kraan?
Richard: In een ondergrondse container kan 4 kuub afval, dit wordt dan ook nog samengeperst in zo’n
container. Kraakperswagens/wagens met kraan hebben een capaciteit van 16 kuub. Dit wordt dan
ook nog samengeperst, dus er kunnen ongeveer 20/23 containers geleegd worden door een wagen
met kraan.
Kayleigh: Huidige situatie is natuurlijk ophalen met grote, zware voertuigen die de rol- en
ondergrondse containers op kunnen tillen om te legen. Binnen dit onderzoek wordt er voornamelijk
gekeken naar kleinere, lichtere voertuigen om het afval in te zamelen. Deze voertuigen zullen de
ondergrondse containers niet op kunnen tillen, dus zal er een andere manier bedacht moeten
worden. Ik dacht zelf misschien aan een soort zuigsysteem om de ondergrondse containers leeg te
zuigen of kleinere ULD’s om het afval in te zamelen. Zo heeft Renewi bijvoorbeeld kleinere
perscontainers die ze ergens kunnen plaatsen en verwisselen met een elektrisch voertuig.
Hoe kijken jullie aan tegen het inzamelen met kleinere, lichtere voertuigen?
Bas/Richard: Ja, het is inderdaad vrij onmogelijk om een ondergrondse container op te tillen met een
kleiner voertuig. Daar heb je echt een flink zwaar voertuig voor nodig. Wat betreft het plaatsen van
andere ULD’s, er is natuurlijk niet veel ruimte in de binnenstad. Het zal dus moeilijk zijn om nieuwe
ULD’s te plaatsen. Ook is het verwijderen van de ondergrondse containers een hele lastige en dure
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operatie. Bij het zuigsysteem heb je ook weer het probleem dat dit moeilijk te plaatsen is, omdat de
stad al zo vol is. Als er een te groot voorwerp in de buizen blijft hangen, heb je ook gelijk weer last van
storingen.
Kayleigh: Ja, maar met zuigsysteem bedoel ik niet een systeem ondergronds. Vorige keer bij het SPAoverleg is er gesproken over de mogelijkheid om een zuigsysteem op de nieuwe voertuigen te
plaatsen en dan zo de containers leeg te zuigen.
Bas/Richard: Dit hangt een beetje af van de capaciteit van de voertuigen en of het zuigsysteem dat
aan zou kunnen. Als er minder dan 4 kuub in zo’n voertuig past, heb je er dus meerdere nodig om 1
container te kunnen legen. Waar je wel aan zou kunnen denken in inzameling op de boot zelf. Ze
hebben de maximale afstand die inwoners tot zo’n container af mogen leggen weer vergroot. Ik denk
dat de bewoners die dicht bij het water wonen hier wel blij mee zouden zijn. Maakt in principe niet
heel veel uit waar ze dan heen lopen, maar ze hebben geen last meer van de grote, zware voertuigen
die voor trillingen zorgen.
Kayleigh: Oké. Ja, die voertuigen zorgen echt voor veel trillingen. Merk het bij mij in de straat ook.
Richard: Oh, waar woon je dan?
Kayleigh: Niet in Haarlem hoor. In IJmuiden, maar ik woon om de hoek van een winkelstraatje. Als die
winkels bevoorraad worden, trilt het hele huis door de zware vrachtwagens.
Richard: Ja, dat geloof ik best.
Kayleigh: Dan nog de volgende vraag, ook namens Daan en Cindy. Wanneer verwacht u de data aan
ons te kunnen leveren?
Bas: Dit heb ik overgedragen aan Dennis en verder niet echt meer naar omgekeken. Ik heb nu dan ook
geen idee hoe ver hij er mee is. Hij is nu op vakantie en komt maandag terug, zal het hem dan even
vragen.
Kayleigh: Dat zou top zijn.
Richard: Ik kan nu wel vertellen dat we op dit moment 400 ton afval ophalen per dag, maar dit is dan
wel voor de hele stad en niet alleen het centrum.
Kayleigh: Dan rest alleen nog mijn laatste vraag. Is het mogelijk om een keer mee te kunnen op een
inzamelvoertuig?
Bas: Dat kunnen wij zeker regelen. Je moet doen wel om 7.00 uur al hier zijn, want de jongens starten
gelijk om 7.30 uur en dan willen ze gelijk het centrum in. Dan kan ik je eventueel na een uurtje wel
weer oppikken.
Kayleigh: Super, ik overleg dit dan ook nog even met Daan en Cindy. Zij wilden geloof ik ook een
keertje mee.
Bas: Dat is goed. Dan moeten jullie me even een mailtje sturen als jullie mee willen. Dan zal ik even
met de planning kijken wanneer het kan. Ik heb dan ook jullie schoenmaat nodig, dan zorgen wij dat
er veiligheidsschoenen klaar staan of die moeten jullie zelf in bezit hebben.
Kayleigh: Top, dan ga ik dat aan de rest doorgeven en zullen we via de mail contact opnemen om dit
in te plannen. Dan was dit mijn laatste vraag en wil ik jullie beide heel erg bedanken voor jullie tijd.
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Bas/Richard: Geen dank. We hopen dat je hier mee vooruit kunt en als je later nog vragen hebt mag
je altijd even contact opnemen.
Kayleigh: Dat kan ik zeker, nogmaals bedankt!
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13. Vragen en transcript interview Anneke van Roemburg
Vragen
Korte inleiding onderzoek. Toestemming vragen om het gesprek op te nemen.
Addax MT15
Actieradius:
Breedte:
Lengte:
Topsnelheid:

110 km
139 cm
359 cm
70 km/u

Addax MT10
Actieradius:
Breedte:
Lengte:
Topsnelheid:

80 km
139 cm
359 cm
55 km/u

1. Kloppen bovenstaande gegevens?
2. Het maximaal laadvermogen is 1000 kilo. Kan daar ook nog sleepvermogen bijkomen?
3. Hoe lang duurt het om de Addax op te laden?
4. Is het mogelijk om de ULD verwisselbaar te maken en het voertuig deze zelf te laten laden/lossen?
5. Zou het tevens mogelijk zijn om een soort zuigsysteem te ontwikkelen om de ondergrondse
containers met deze voertuigen leeg te kunnen zuigen?
6. Kunt u mij een schatting geven van de kosten?
Transcript
Bedrijf: Mango Mobility
Functie: Sales Manager
Datum: 7 mei 2019
Interviewer: Kayleigh Stuurman
Bij binnenkomst rondleiding gehad, alle voertuigen die zij verkopen gezien en besproken. In de Addax
gezeten. Korte uitleg over het gehele project gegeven en vervolgens toegespitst op mijn eigen
onderzoek.
Begin interview: Toestemming vragen voor het opnemen van het interview.
Kayleigh: Situatie Haarlem op dit moment: Inzameling door middel van ondergrondse containers.
Deze zullen niet opgetild kunnen worden door de kleinere/ elektrische voertuigen. Hierdoor zal er
gekeken worden naar andere ULD’s en voertuigen. Op de site kwam ik de Addax tegen en ik zou
graag de mogelijkheden van dit voertuig met je bespreken.
Addax MT15
Actieradius:
Breedte:
Lengte:
Topsnelheid:

110 km
139 cm
359 cm
70 km/u

Addax MT10
Actieradius:
Breedte:
Lengte:
Topsnelheid:

80 km
139 cm
359 cm
55 km/u

Kayleigh: Kloppen bovenstaande gegevens?
Anneke: Even kijken hoor. Pak even een brochure erbij. Daar mag je er ook wel een paar van
meenemen. Is wel leuk om uit te delen.
Anneke: De gegevens kloppen inderdaad.
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Kayleigh: Super. Ik zag ook dat het maximaal laadvermogen 1000 kilo is. Kan daar bijvoorbeeld nog
sleepvermogen bij komen?
Anneke: Ja dat kan. Je zou maximaal 2 boxen kunnen vervoeren. Eén op het voertuig en één erachter.
Kayleigh: Oké top. Wat ik niet kon vinden op de site is de oplaadtijd van de voertuigen. Hoe lang
duurt het om de Addax op te laden?
Anneke: Oh fijn dat je het opmerkt! Dat zullen we even aan moeten passen. Het duurt ongeveer 6/8
uur om de Addax volledig op te laden. Er zit een “gewone” stekker bij het voertuig en deze kan
gewoon in een 220 stopcontact. Voordeel hiervan is dat je niet per se over een oplaadpaal hoeft te
beschikken om het voertuig op te laden. Er kan ook een omvormer aangesloten worden en zo kan het
voertuig aan de laadpaal. Dan zal de oplaadtijd iets korter zijn. De Addax kan op dit moment nog niet
op de snel-lader.
Kayleigh: Dat hij in het stopcontact kan is zeker een voordeel, aangezien er nu al problemen zijn met
plaatsen laadpalen enz.
Kayleigh: Is het mogelijk om de ULD verwisselbaar te maken en het voertuig deze zelf te laten
laden/lossen?
Anneke: Dit zou ik niet durven zeggen. Wat ik wel even kan doen is onze importeur bellen, dan heb je
gelijk je antwoord.
Uitkomst gesprek importeur: Losse ULD is mogelijk. Hebben al een paar afvalcontainers. Deze worden
via de mail toegestuurd en zijn aan het einde van dit interview toegevoegd. Het systeem tot
laden/lossen met de losse ULD moet wel nog ontwikkeld worden. Importeur (Bob Kranenburg) bereidt
hierover in gesprek te gaan en eventueel een ontwerp te maken.
Anneke: Contactgegevens van Bob Kranenburg zijn: B.kranenburg@easy-go-int.com en 0642605850.
Kayleigh: Bedankt, een ontwerp maken zal zeker gaaf zijn!
Kayleigh: Zou het tevens mogelijk zijn om een soort zuigsysteem te ontwikkelen om de ondergrondse
containers met deze voertuigen leeg te kunnen zuigen?
Anneke: Ik weet niet of de accu dat aan zou kunnen, dus dan heb je waarschijnlijk wel weer een extra
accu nodig om dat zuigsysteem van stroom te voorzien. Ik weet dat bouwbedrijven gebruik maken
van die grondzuigers om aarde enz. weg te zuigen. Je zou Cumela even kunnen benaderen. Zij weten
precies welke bedrijven hier mee werken, wat er nodig is om zo’n systeem in elkaar te zetten en of dit
al in elektrische vorm bestaat.
Kayleigh: Bedankt voor de tip. Ik zal dat zeker even gaan vragen.
Kayleigh: Dan rest mij nog 1 vraag. Zou je mij een schatting kunnen geven van de kosten? Ik weet dat
er nog wat dingen ontwikkelt moeten worden, maar een indicatie zou ook al zeer waardevol zijn.
Anneke: Je zult hier aan +/- €34.000,- moeten denken.
Kayleigh: Oké. Dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd en de tips.
Anneke: Graag gedaan. Ik ben benieuwd en we houden contact!
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14. Verslag gesprek Bob Kranenburg
Bedrijf Easy Go Electric; Importeur Addax
Functie: Directeur
Datum: 29-5-2019
Kort gesprek gehad over de mogelijkheden die de Addax biedt. Zou mogelijk zijn om de box aan te
passen voor afval. Verschillende deur-opties om de bewoners hun afval te kunnen laten deponeren.
Kiepsysteem is al ontwikkelt en zou gebruikt kunnen worden om de box te legen bij de boot.
Kraan/lier zou nog ontwikkelt moeten worden. Dit weegt natuurlijk wat dus zou wel van het
laadvermogen af gaan. Ook zal het chassis aangepast moeten worden en dat moet dan weer gekeurd
worden voor het de weg op mag. Is dus een flinke operatie en gaan hier pas serieus naar kijken als
een andere partij (IZoof, Spaarnelanden of Gemeente Haarlem) hun commitment geeft.
Anneke gaf aan dat er een tekening gemaakt kon worden. Volgens Bob heeft hij dit niet gezegd en
gaan ze dit ook pas doen als er een partij de commitment aan gaat.
Wel staat hij open om mee te denken en eventueel met de andere partijen om tafel te gaan om de
opties/mogelijkheden te bespreken.
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15. Mail overzicht Geoffrey Jacobs
Bedrijf: Spijkstaal International B.V.
Functie: Accountmanager
Van: Kayleigh Stuurman <kayleigh_stuurman@hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 23 april 2019 14:21
Aan: info@spijkstaal.nl
Onderwerp: Emissie vrij afval inzamelen
Goedemiddag,
Mijn naam is Kayleigh Stuurman, afstudeerder aan de Hogeschool Inholland Haarlem.
Wij zijn op dit moment met 8 studenten bezig met het project Duurzame vrachtlogistiek over water.
Dit onderzoek richt zich op emissievrij vervoeren van afval en goederen in de binnenstad van
Haarlem. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Haarlem. Ik heb een
begeleidende brief toegevoegd voor meer informatie hier over.
Mijn onderzoek richt zich op het emissie vrij inzamelen van het afval in de binnenstad van Haarlem.
Om vervolgens het afval over te slaan op een boot in de grachten van Haarlem. Spaarnelanden B.V. is
ook betrokken bij dit onderzoek en staat open voor de mogelijkheden om het afval met (kleinere)
emissie vrije voertuigen in te gaan zamelen.
Nu kwam ik de StreetScooter tegen en vroeg ik mij af of deze ook kan worden aangepast om afval in
te zamelen? Het idee is om met verwisselbare ULD's te werken, zodat er niet met losse ladingen
gewerkt hoeft te worden.
Ik zou hier graag met u over in gesprek gaan en hoor graag van u.
Alvast bedankt,
Kayleigh Stuurman
Afstudeerder Hogeschool Inholland
Project Duurzame vrachtlogistiek over water
Van: Geoffrey Jacobs
Verzonden: dinsdag 23 april 2019 16:09
Aan: kayleigh_stuurman@hotmail.com
CC: Vincent Nicolaas
Onderwerp: RE: Emissie vrij afval inzamelen
Hi Kayleigh,
Leuk dat je ons een bericht stuurt. Wij hebben bij verschillende gemeentes in Nederland al
soortgelijke voertuigen geleverd. Zie bijlagen.
Dit zijn 100% elektrische StreetScooter met kippende veegvuil opbouwen. Deze voertuigen hebben
wij in verschillende formaten.
Wij hebben ook een demonstratiemodel staan met zo’n unieke opbouw.
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Ook kunnen wij de StreetScooter als chassis-cabine leveren. Daardoor ontstaat er de mogelijkheid
om iedere gewenste opbouw op de StreetScooter te plaatsen.
Als we jullie verder kunnen helpen vernemen we dat graag.
Met vriendelijke groet/ Best regards,
Geoffrey Jacobs
Accountmanager
Spijkstaal International B.V.
Mandenmakerstraat 150-152, 3194 DG Hoogvliet http://www.spijkstaal.nl
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.
Van: Kayleigh Stuurman <kayleigh_stuurman@hotmail.com>
Verzonden: maandag 13 mei 2019 16:32
Aan: Geoffrey Jacobs
Onderwerp: Re: Emissie vrij afval inzamelen

Goedemiddag meneer Jacobs,
Bedankt voor uw reactie en het sturen van de brochure!
Ik wil de StreetScooter graag mee gaan nemen in mijn onderzoek. Op dit moment wordt het
afval in het centrum van Haarlem alleen maar ingezameld in ondergrondse containers. Het
idee is om het afval op een andere wijze in te zamelen, omdat de kleinere voertuigen deze
containers niet kunnen legen. Zou u mij nog antwoord kunnen geven op de volgende
vragen?
•
•

Zou het mogelijk zijn om de box los te kunnen koppelen, zodat deze als
inzamelmethode gebruikt kan worden?
Is het mogelijk om een container-optrek systeem om de box te kunnen
plaatsen/weghalen te ontwikkelen voor de StreetScooter? Dit systeem wordt bij
"normale" vrachtwagens gebruikt om de containers zelf te kunnen lossen/laden.

Ik hoor graag van u.
Met vriendelijke groet,
Kayleigh Stuurman
Van: Geoffrey Jacobs
Verzonden: woensdag 15 mei 2019 09:31
Aan: Kayleigh Stuurman
Onderwerp: RE: Emissie vrij afval inzamelen
Hi Kayleigh,
1.

Ja dat is mogelijk. Er moet dan een apart systeem ontworpen worden om de box makkelijk
te kunnen monteren en demonteren.
2. Dat is mogelijk. Echter moeten we rekening houden met het totale laadvermogen van de
wagen. Bij de Work L is dat ruim 900 kg. Als je een systeem erop maakt met een lier gaat dit
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ten koste van het laadvermogen. Dit systeem weegt ook enkele honderden kilo’s i.v.m. extra
batterijen die erin komen voor de lier.
Met vriendelijke groet/ Best regards,
Geoffrey Jacobs
Accountmanager
Spijkstaal International B.V.
Mandenmakerstraat 150-152, 3194 DG Hoogvliet http://www.spijkstaal.nl
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.
Van: Kayleigh Stuurman <kayleigh_stuurman@hotmail.com>
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 10:24
Aan: Geoffrey Jacobs
Onderwerp: Re: Emissie vrij afval inzamelen
Goedemorgen meneer Jacobs,
Dat is mooi om te horen. Zou u mij een globale schatting van de kosten voor dit voertuig kunnen
geven, zodat dit ook meegenomen kan worden in het onderzoek?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Kayleigh Stuurman
Van: Geoffrey Jacobs
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 10:40
Aan: Kayleigh Stuurman
Onderwerp: RE: Emissie vrij afval inzamelen
Hi Kayleigh,
Dat kan, geen probleem:
StreetScooter Work Box L - € 42.000,Aanpassing box – tussen de € 5000,- en - € 10.000,Het voertuig gaat ongeveer € 50.000,- kosten.
Link: https://www.peinemann.nl/nl/spijkstaal/producten/streetscooter/work-l/
Met vriendelijke groet/ Best regards,
Geoffrey Jacobs
Accountmanager
Spijkstaal International B.V.
Mandenmakerstraat 150-152, 3194 DG Hoogvliet http://www.spijkstaal.nl
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.
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16. Vragen en transcript interview Rens Blommaert
Inleiding interview over geselecteerde laad -en lospunten voor de boot en overige vragen
regelgeving, kades en eisen boot. Locatie gekozen aan de hand van de kaart Bereik afvalboten. Deze
zal ook gebruikt worden samen met de locaties tijdens het interview.
Vragen of het interview mag worden opgenomen.
1. Bespreken geselecteerde locaties + mogelijkheden/onmogelijkheden
1a) Vaarwegen: regelgeving aanleggen duwbak(aanmeerverbod), belemmeringen, kades (historische
binnenstad)
1b) Kade: SOR-prioriteit groen en water (mogelijk om hier van af te wijken), gevolg laad -en
lospunten
2. Is het mogelijk om de inrichting van een kade aan te passen om de bereikbaarheid te vergroten?
(Locatie 8,9,10)
3. Andere locatie als een van de geselecteerde onmogelijk blijkt?
4. Welke belastbaarheid hebben de kades in de binnenstad?
5. Binnenvaartregels geldt ook voor de grachten. Welke regelgeving is bij beroepsvaart het grootste
belang?
6. Welke eisen voor een boot zijn er van belang bij het varen in de grachten?

Transcript interview
Datum: 5-6-2019 -Interviewers: Daan Arkesteijn en Kayleigh Stuurman
Geïnterviewde: Rens Blommaert- Technisch coördinator beheer en beleid bij de havendienst
Inleiding interview over geselecteerde laad -en lospunten voor de boot en overige vragen
regelgeving, kades en eisen boot. Locatie gekozen aan de hand van de kaart Bereik afvalboten. Deze
zal ook gebruikt worden samen met de locaties tijdens het interview.
Daan: Mogen we het interview opnemen?
Rens: Dit is prima.
Daan: Oké. Het gaat bij de laad -en lospunten voornamelijk over de vaarwegen en de kades. De
eerste locatie die ik heb geselecteerd is op de Nieuwe Gracht. Dat was dan deze locatie (aanwijzen
eerste locatie Nieuwe Gracht 39) deze locatie is gekozen omdat er prima boten aan kunnen leggen
en het ook mogelijk mits er parkeerplekken verdwijnen om een afvalboot te plaatsen.
Rens: Ja daar zullen dan inderdaad parkeerplaatsen en ligplekken moeten worden verwijderd.
Daan: Ja dat klopt inderdaad deze parkeerplekken moeten dan weg en de ligplaats moet ook worden
verwijderd.
Rens: Oké ja dat kan.
Daan: Is dat gewoon mogelijk om parkeerplekken en ligplaatsen op te heffen binnen de gemeente?
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Rens: Ja dat is mogelijk. We spreken binnen de gemeente over een parkeerbalans. Dit betekent dat
als er parkeerplekken weg moeten er ergens nieuwe bij moeten. Maar we zijn ook bezig met beleid
om de auto’s weg te halen uit de binnenstad, dus een enkele plek verwijderen ja dat moet volgens
mij niet heel veel problemen opleveren.
Daan: Oké. De andere locatie was ook op de Nieuwe Gracht 3 omdat je natuurlijk met de 250 meter
loopafstand zit.
Rens: Ja.
Daan: Dit is een soortgelijke locatie waar ook al boten liggen en parkeerplekken zijn.
Rens: Ja.
Daan: Dan de volgende locatie was op het Spaarne, deze locatie (aanwijzen locatie) is recht
tegenover de molen.
Rens: Ja.
Daan: Daar zijn nu parkeerplekken en hier zitten heel vaak mensen. Ik vroeg me af of deze locatie
hier geplaatst kon worden vanwege de historische waarde voor de stad. Is het mogelijk om hier dan
een afvalboot neer te leggen?
Rens: Dat is een hele goede vraag. Je hebt dat kaartje ook toch? (Kaartje van de bereik afvalboten)
Kan je die erbij pakken?
Daan:(Openen kaartje) Ja dat is deze. Anders zit je natuurlijk met je 250 meter loopafstand.
Rens: Ja dat is deze (aanwijzen op bereik afvalboten, locatie Donker Spaarne)
Daan: Nee het is deze. (Aanwijzen op kaart bereik afvalboten, locatie Spaarne tegen over de molen)
Rens: Oh ja. Nou weet ik dat daar iets ten noorden ligt een tankerboot zeg maar. Dat is waar boten
diesel kunnen tanken. Die gaat op den duur weg.
Daan: Is dat omdat alles elektrisch moet worden?
Rens: Nee dat niet. Die stopt gewoon met zijn werk want die man is bijna gepensioneerd. Dat zou
daar een goede plek zijn. Dan komt hij hier te liggen. (Aanwijzen locatie ten noorden van Spaarne
tegen over de molen) Op de hoek.
Daan: Oké dus dan komt ie hier zo boven dan. (Aanwijzen locatie ten noorden van Spaarne tegen
over de molen)
Rens: Ja dan komt ie ten noorden van deze brug.
Daan: Oké ja.
Rens: Al hebben we daar in de ambitiekaart Haarlemse water wel eigenlijk als een speciaal plekje
aangewezen. Omdat je dan naar de molen kan kijken. Hier zou dan een soort van zitje gemaakt
worden. Maar ja dan moet je twee dingen tegen elkaar afwegen wat vind je belangrijker. (Korte
stilte) Ja het zou moeten kunnen. In mijn ogen dan.
Daan: Ja.
Rens: Ja er zijn mensen die misschien een andere mening hierover hebben.
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Daan: Ja dat is volgens mij ook gewoon het afwegen van het plaatsen van een afvalvoorziening.
Rens: Ja.
Daan: Eerst moet er een locatiekeuze worden gemaakt met de gemeente en dan…
Rens: Moet je er inspraak in krijgen hè.
Daan: Ja inderdaad voor het überhaupt mag. Maar dat zal altijd een probleem zijn.
Rens: Zeker met afval en op de Nieuwe Gracht zal je best wel wat tegenstand kunnen verwachten
met de inspraak. Het gaat stinken, ik wil die rommel niet voor mijn huis. Er wonen daar alleen maar
advocaten en weet ik veel wat dus dat wordt best een uitdaging om dat daar te realiseren. Dat is qua
inspraak technisch dan. Technisch gezien is dat geen probleem maar ruimtelijk zal dat wel een
uitdaging worden.
Daan: Oké. Ja de volgende locatie was ook op het Spaarne. Dit is het Donkere Spaarne 48, ook best
wel een historische waarde locatie. Maar wel een locatie waar een boot goed zou kunnen aanleggen.
Rens: Ja dit is wel een dingetje/uitdaging. Hier leggen wij altijd charterschepen die Haarlem
binnenkomen neer.
Daan: Oké. Dus anders zijn die boten straks hun plek kwijt?
Rens: Ja hoe zit dat dan met je kaartje. Kan je daar nog mee schuiven?
Daan: Dat ligt, dat is deze. (Aanwijzen op kaart bereik afvalboten, locatie Donkere Spaarne). Deze
locatie is belangrijk voor de Bakenessergracht. Dit stuk is namelijk om dit gebied te kunnen voorzien.
(Aanwijzen cirkel bij Donkere Spaarne en Bakenessergracht).
Rens: Nou ja als je die andere naar het noorden schuift dan moet die andere ook naar het noorden.
Even kijken. (Korte stilte) Eigenlijk de hele kade tot de bocht is daarvoor gereserveerd voor de
charterschepen. Ehmm. Je kan hem natuurlijk aan de overkant plaatsen maar dan moet je elke keer
het bruggetje op en neer.
Daan: Ja dat is dan ook een probleem. Dan komt ie waarschijnlijk hier zo ergens te liggen. (Aanwijzen
op kaart bereik boten, locatie andere kant van het Spaarne tegenover het Donkere Spaarne). Want
daar kan hij ook niet liggen (aanwijzen op kaart bereikboten, locatie Burgwal/Spaarne). Dan wordt de
loopafstand weer heel erg beperkt.
Kayleigh: Ja, of ze moeten met die locatie dan moeten zeggen het gaat niet met de boot dat daar je
daar dan alsnog moet komen.
Daan: Ja, dat zou inderdaad ook kunnen.
Kayleigh: Omdat het gewoon niet mogelijk is om aan te leggen.
Rens: Ja. Als je daar ondergrondse container zou plaatsen.
Kayleigh: Ja, ik kijk naar kleinere voertuigen dus ondergrondse containers kunnen daar niet mee
geleegd worden.
Rens: Ja, er staan nu natuurlijk langs het Spaarne nu wel ondergrondse containers. Die ga je met dit
systeem dan verlaten?
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Daan: Ja, het idee is dan om geen ondergrondse containers te hebben omdat daar grote
vrachtwagens voor in de stad moeten komen. Die willen we eigenlijk niet meer in de stad hebben.
Dat is eigenlijk ook een doel van de opdracht.
Rens: Ja, dat snap ik maar als alternatief kan je toch op sommige plekken wel die dingen nodig
hebben.
Kayleigh: Ja, als je alleen aan het Spaarne met een ondergrondse wagen moet komen valt het op zich
wel mee.
Rens: Vergeet trouwens ook niet dat er vanuit de charterboten ook veel vuil in de containers wordt
gegooid. Zij krijgen een code als ze aanmeren waar ze hun vuil in de containers mogen gooien.
Kayleigh: Oké, dus daar moet nog extra vuil in?
Rens: Ja, ik kan me voorstellen dat dit dan zo’n locatie is die wel met ondergrondse containers zou
moeten blijven behouden. Vrachtwagens an sich daar ontkom je niet om want ook zeg maar het
bedrijfsafval wordt ook nog steeds met vrachtwagens gedaan.
Daan: Ja dat klopt.
(Korte stilte)
Daan: Het is ook niet mogelijk om hem iets meer naar beneden te leggen?
Rens: Nee dat is een afmeerverbod. Waarom? Er varen hier boten van 70 meter en die komen hier
door de Gravestenenbrug. Die moeten helemaal naar de kant toe om deze bocht te maken.
(Aanwijzen op kaart bereik boten, Gravestenenbrug en onderliggende bocht) Ze komen dan helemaal
met hun achterkant langs de kademuur draaien ze om vervolgens door de Melkbrug te komen. Dan
komen ze hierna ook weer in de bocht uit. (Aanwijzen op kaart bereik boten, Melkbrug en
onderliggende brug) Dus deze moet eigenlijk achter het remmingswerk van de Melkbrug komen.
(Aanwijzen op kaart bereikboten, locatie bij de Melkbrug)
Daan: Is dat naast het huisje?
Rens: Ja.
Daan: Ja, daar ligt ie inderdaad ook wel dicht tegen aan alleen bij het huisje is het alleen wel zeg
maar…
Rens: Ja de kade is hoog.
Daan: Ja de kade is inderdaad heel hoog. Dat is daarom ook het punt waarom ik de locatie iets verder
had gelegd.
Rens: Ja het is afhankelijk van het inzamelsysteem.
Daan: Ja, klopt dan zou het geen probleem moeten zijn. De locatie zou deze dan moeten zijn.
(Aanwijzen kaart, locatie naast Melkbrug).
Rens: Ja, daar inderdaad. Je hebt daar een houten hekwerk staan om de brug te beschermen. Daar
tussen het hekwerk en dan moeten we even kijken hoe hoog de brug is, want het is een draaibrug.
Dat ie daar niet in de weg ligt.
Daan: Ja de duwbak ligt heel laag. Volgens mij was het namelijk onder het water 0,9 en boven het
water 0,5 of 0,6 dus dat zou wel moeten lukken.
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Rens: Oké. Ja daar moeten we rekening mee houden dat we buiten de draaicirkel van de Melkbrug
liggen.
Daan: Oké dan had ik aan de overkant van het Spaarne, deze is voor de Burgwal. (Aanwijzen op kaart,
locatie Spaarne 221) Zodat de Burgwal ook hun afval op een boot kwijt kan.
Rens: Ja, dan zou ik hem alleen om de hoek neerleggen.
Daan: Oké dus wel om het hoekje. Daar had ik eerst ook naar gekeken.
Rens: Ja, ook hier ligt heel veel pleziervaart/doorvaart en dit is een van onze grootste kades om dit
kwijt te kunnen. Om de hoek is een betere plek.
Daan: Is het dan ook mogelijk om die duwboot van 3 meter breed daar neer te leggen?
Rens: Ja.
Daan: Oké. De volgende locatie is de Kampervest nummer 17, ook qua infrastructuur een goede
locatie.
Rens: Ja, alleen ligplaatsen moeten verplaatst worden.
Daan: Ja klopt inderdaad. Dan moeten er ligplaatsen weg en ook een of twee parkeerplekken
verwijderen.
Daan: Dan de Gasthuisvest. Dat was een van de moeilijkere locaties dat komt voornamelijk door de
kade die schuin afloopt en het fietspad wat zich daarachter bevindt.
Rens: Ehmm Gasthuisvest zit daar een fietspad. Ik dacht een voetpad.
Daan: Ooh ja dat klopt inderdaad er zit een voetpad. De vraag is dan ook: Is het mogelijk vanuit de
gemeente om de infrastructuur daar te veranderen? Voornamelijk als je kijkt naar de structuurvisie
openbare ruimte. Waar de prioriteit ligt op groenvoorziening.
Rens: Ja dat ligt er een beetje aan hoe je dat gaat inzamelen. Als jij hier bijvoorbeeld een constructie
maakt die je op de schuine kant kan zetten. Ik noem even een open roosterplaat en dan je
containerbak waar je het ingooit en dan je stortsysteem naar beneden. Dan verander je op zich niet
heel veel.
Kayleigh: Ja dan bouw je alleen een stellage erop en dan blijft de rest hetzelfde.
Rens: Ja dat klopt als je dat dan gewoon openhoudt met een rooster.
Daan: Dan zou het wel kunnen.
Rens: Ja inderdaad. Het is alleen wel lastig te onderhouden.
Daan: Ja dat wel ja. Dan bij de Raamweg is het eigenlijk precies hetzelfde.
Rens: Ja ja.
Daan: Daar loopt de kade ook heel schuin natuurlijk.
Rens: Kan je het plaatje er even bij pakken? (Kaart bereik afvalboten) Want hoe verder je richting het
westen gaat, hoe minder schuin die wordt.
Daan: Dat is dan deze. (Aanwijzen op kaart bereik afvalboten, locatie Raamweg)
87

Rens: Die zou je ook nog aan de andere kant van de brug neer kunnen leggen.
Daan: Aan deze kant? (Aanwijzen op kaart bereik afvalboten, locatie tegenover Raamweg)
Rens: Ja.
Daan: Ja daar zit ik inderdaad ook nog naar te kijken. Alleen, volgens mij een drukke weg dus dat
zorgt dan voor minder veiligheid, dat is een van de regels voor het plaatsen van een afvalvoorziening.
Dat is natuurlijk dat veiligheid en bereikbaarheid de twee belangrijkste punten zijn.
Rens: Ja eens.
Daan: Dat was bij deze plek volgens mij ook. (Aanwijzen op kaart bereik afvalboten, locatie bocht
Koudenhorn) Hier zou die ook niet kunnen liggen omdat daar de weg zit.
Rens: Ja.
Daan: Maar in principe als er een goede installatie is zou het wel mogelijk moeten zijn hier?
(Aanwijzen op kaart bereik afvalboten, locatie Raamweg)
Rens: Ja. Je moet daar ook wel een plek opofferen, we hebben een wachtlijst inmiddels van 400 voor
ligplaatsen. Dus het opofferen van ligplaatsen zijn we niet zo happig op. Maar ja als het milieu ten
goede komt, dan kijken we maar wat zwaarder weegt.
Kayleigh: Liggen al die ligplaatsen vol in de zomer? Nu lag er bijvoorbeeld nog heel veel….
Rens: Ja, mensen betalen soms voor een ligplaats maar ze hebben nog geen boot.
Kayleigh: Nu lag er nog heel veel leeg toen we aan het varen waren.
Daan: Ja, we waren inderdaad aan het varen op de Nieuwe Gracht en er lagen er wel een paar. Maar
er waren heel veel van die haken waren inderdaad leeg. Maar die zijn wel allemaal…
Rens: Ja alle vergunningen zijn uitgegeven. Dus wij kunnen niet zeggen we halen nu weg omdat u
geen boot heeft.
Daan: Ja, dat is wel logisch.
Rens: Als mensen gewoon betalen dan…
Daan: Maar die worden toch wel per jaar opnieuw bekeken? Mocht het mogelijk zijn om zeg maar
iemand, mocht je die plek willen hebben als gemeente Haarlem dan zou je toch kunnen besluiten
om…
Rens: Ja dan moet je een alternatief aanbieden.
Daan: Oh, dan moet je een alternatief aanbieden.
Rens: Ja.
(Korte stilte)
Daan: Even kijken. Nummer 10 is dan de Oranje Kade. Deze is waarschijnlijk hetzelfde weer
parkeerplekken en ligplaatsen die opgeofferd moeten worden.
Rens: Ja.
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Daan: Maar in principe is denk ik bijna overal een ligplaats voor een boot toch? Behalve aan het
Spaarne.
Rens: Ja, de volgende volgens mij niet. Daar zit geen ligplaatsen.
Daan: Bij de Zijlvest?
Rens: Ja, bij de Zijlvest.
Daan: Dit is dan wel tussen de Raakbrug en de Zijlbrug. Dat is wel mogelijk om daar een boot neer te
leggen?
Rens: Juist dat is een goede plek ja. Dat was mijn eerste idee om het daar neer te leggen inderdaad.
Ook een goede om een pilot te doen dan.
Kayleigh: Ja dat is dan makkelijk zonder dat je parkeerplaatsen en ligplaatsen….
Rens: Ja.
Daan: Dat is inderdaad dan wel handig.
Daan: Dit waren dan de ligplaatsen die ik nu dan uit het plaatje had gehaald zeg maar.
Rens: Ben je er niet nog een vergeten?
Daan: Nee dit waren ze volgens mij alle elf.
Rens: Ga is naar het kaartje.
Kayleigh: Heb je niet bij de Zijlvest daarboven nog eentje?
Rens: Deze? (Aanwijzen kaart bereik afvalboten, locatie Zijlvest)
Daan: Ja, dat is die, die ik net liet zien. Dat is tussen de Raaks en de Zijlbrug.
Rens: Oh ja, dat is die. Ja.
Daan: Je had in de mail ook nog gezet dat deze of deze heel lastig zou worden. (Aanwijzen kaart bereik
afvalboten, locatie Zijlvest en Donkere Spaarne) Dat dat de locaties zouden zijn die een probleem
zouden kunnen vormen.
Rens: Ehm ja dat is vooral die bij de Schouwburg. Dat is die. (Aanwijzen kaart bereik duwboten, locatie
Raamweg) Dat komt door de rondvaartboten die daar varen. En welke opening ze kiezen voor de
rondvaart. Volgens mij de noordelijke en die boten zijn ook 70 meter lang. Die komen redelijk dicht
langs de kant om hun bocht te maken.
Daan: Ooh, die komen hierlangs?
Rens: Ja.
Daan: Oh, hoelang zijn die rondvaartboten?
Rens: Ik denk 35 meter ofzo.
Daan: Oké, dus zou deze mogelijk iets meer naar rechts moeten worden verplaatst? (Aanwijzen kaart
bereik duwboten, locatie Raamweg)
Rens: Ja ja.
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Daan: Zodat de rondvaarten er in ieder geval geen gelijk hinder van ondervinden als ze die bocht zeg
maar onder die brug moeten maken.
Rens: Ja voor het mooie. Hier zit een uitstroom van een overstort gemaal. Dat is een soort betonnen
constructie. Als je hem daarvoor zou kunnen leggen.
Daan: Dan zou dat ideaal zijn?
Rens: Ja prima.
Daan: Oké dat waren dan alle locaties.
Daan: Het is dan met qua regelgeving wel gewoon mogelijk om die duwbakken neer te leggen. Het is
niet zo dat er nog speciale regelgeving bij komt kijken? Van als je een vaste plek voor een duwbak
zou willen selecteren.
Rens: Dat ga ik even aan mijn collega vragen.
(Rens Blommaert loopt even weg om deze vraag aan zijn college te stellen)
(Rens Blommaert komt weer terug)
Rens: Ja voor elke plek moeten we een ligplaats aanmaken.
Daan: Ja dat is dus de belangrijkste regelgeving.
Rens: Ja we moeten hem dus inrichten. En soms kan het zo zijn dat we twee van die paaltjes in het
water moeten zetten dat die duwbak daartegenaan kan worden gelegd. En zeker bij die houten
beschoeiingen.
Daan: Ja dat had Eelco (van Spaarnelanden) ook al gezegd. Dat de boot anders beschadigd raakt.
Rens: Ja, dan moet er met bebording op de kade worden aangegeven dat het voor de duwbakken is
en dat je daar niet mag aanmeren.
Daan: Net zoals een parkeerplek zeg maar?
Rens: Dus dat moet wel officieel worden ingeregeld en als je die constructies op de kade neer gaat
zetten zal je ook wel een omgevingsvergunning moeten aanvragen.
Daan: Ja, want dat had ik inderdaad gevonden dat eigenlijk voor het plaatsen van afvalvoorzieningen,
daar geen omgevingsvergunning voor nodig is.
Rens: Ja, dat is een hele hoop discussie. Ook geweest met de plaatsing van die ondergrondse
containers. Zeker in de binnenstad.
Kayleigh: Ik heb inderdaad ook alleen die richtlijnen kunnen vinden, maar niet over
omgevingsvergunning.
Daan: Nee inderdaad. In de richtlijnen zelf staat, even kijken hoor.
Rens: Dat ze vrijgesteld zijn van omgevingsvergunning?
Daan: Dat inderdaad de afvalcontainers en dergelijke voorzieningen van afval daar geen
omgevingsvergunning voor nodig was. Ja, inderdaad geen omgevingsvergunning nodig voor het
plaatsen van een container.
Rens: Maar wel inspraak?
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Daan: Wel inspraak ja. Dus dat is inderdaad wel het stappenplan dat eerst de gemeente samen met
Spaarnelanden gaat kijken naar welke locaties willen we het plaatsen en dan volgens mij inspraak en
dan nog twee stappen die moeten worden doorlopen, voordat ze geplaatst kunnen worden. Maar
wel dat het algemeen belang voor het individueel belang gaat.
Rens: Ja ja, en bij sommige mensen gaat dat er niet in, want dan zeggen ze niet bij mij voor mijn deur.
Daan: Ja, en dat is waarschijnlijk ook het probleem worden op de Nieuwe gracht en dat soort
plekken. Dat mensen denken, ja ik wil dit eigenlijk niet voor mijn deur hebben.
Rens: Ja, en dat hebben we ook heel erg gemerkt met die containers in de binnenstad, die
ondergrondse toen die werden geplaatst. Dat leverde een hoop gezeur op. Wel bij mijn buren, maar
niet bij mij voor de deur haha.
Kayleigh: Ik ben dan mee geweest op zo’n wagen ’s ochtends vroeg op de Grote markt enz. Maar als
dan om half 8 zo’n ding uit de straat wordt getrokken, je bent gelijk klaarwakker.
Rens: Ik heb er zelf ook één naast mijn huis staan. Nou ik vind het prima, hoef ik niet zo ver te lopen.
Kayleigh: Dat is inderdaad het voordelige ervan.
Rens: En omdat ze afgesloten zijn heb je er eigenlijk ook geen last van.
Kayleigh: Nee, inderdaad.
Daan: En met de historische binnenstad bij het Spaarne zeg maar daar. Moet dat dan een ander type
boot worden die binnen de historische context past of zou je daar dan nog ergens rekening mee
moeten houden?
Rens: Nou, nautisch gezien wordt daar meestal niet zo naar gekeken en je hebt ook geen
beleidsstukken die zeggen hoe zo’n schip eruit moet zien met betrekking tot de omgeving zeg maar.
Daar hebben wij ook een beetje last van met handhaven als er van die oude bootjes liggen die
eigenlijk het zicht een beetje ontsieren. Daar kunnen we dan niks mee doen. We kunnen niet zeggen
joh knap je boot even op. Dat gaat niet.
Daan: Op zich voor dit project wel een voordeel.
Rens: Ja, hier is het een voordeel en tuurlijk wil je graag dat het er netjes uit ziet, maar daar zijn geen
richtlijnen voor.
Daan: Oké, even kijken. Ja met die SOR. Het is ook een prioriteit met die visie dat de waterwegen
versterkt moesten worden de structuur. Past dit daar dan ook in, want eigenlijk is het juist.
Rens: Ja, want je versterkt in zoverre het transport over water. Dus het gebruik van de waterwegen.
Daan: Oké, dus dat zou dan ook geen belemmering hoeven vormen.
Rens: Nee. Kijk aan de andere kant is het versterken van de waterwegen dat je aan de kant kan
recreëren en dat soort dingen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld nu is er een plan van de gemeente de
Spaarne oever volgens mij. Dat is dit hele stuk en daar gaan ze dus de oever versterken door groen
aan te leggen en voetpaden. Dat noemen ze dan ook het versterken met de waterwegen.
Daan: Oh, op die manier en dat valt dan ook weer samen met die groenvoorzieningen prioriteit
nummer 1.
Rens: Ja.
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Daan: Vraag nummer 2 is dan eigenlijk al deels beantwoord. Als je dat principe gaat hanteren is dat
dus gewoon mogelijk. En bijvoorbeeld mocht het toch een belemmering zijn dat een voet- of fietspad
er ligt en die verschoven moet worden, dan is dat wel een belemmering?
Rens: Ja, dat is meestal wel een uitdaging. De ruimte is vaak ook beperkt in de meeste gevallen. Het
is al bijna geoptimaliseerd wat er qua inrichting ligt en als je een fietspad moet verschuiven betekent
dat nogal wat. Dus je kan beter richting de kade wat aanpassen dan aan de bestaande structuur.
Daan: Ja oké. Eh die hebben we ook al gehad. Welke belastbaarheid hebben de kades, hoeveel kan je
er op kwijt?
Rens: Behoorlijk wat. Het is een minimale richtlijn dat de kademuur voldoet aan 5600 kilo per
vierkante meter druk, dat is minimaal. De meeste kades kunnen 15.000 kilo per vierkante meter druk
weerstaan en in sommige gevallen zelfs 60.000, maar dat hangt even af van de locatie. De meeste in
de binnenstad zijn 30.000 kilo per vierkante meter. Dus daar kan je wel aardig wat op kwijt.
Kayleigh: Dat is inderdaad behoorlijk wat. Jan Morren had natuurlijk aangegeven dat het in
Amsterdam maximaal 1000 per vierkante meter was.
Daan: Ja, maar de kades in Amsterdam zijn natuurlijk niet zo heel goed.
Rens: Nee die zijn echt slecht. Je hebt zeg maar een verkeersklasse 15, 30 en 60. 60 staat voor 60 kilo
Newton per vierkante meter. En je moet ook zo zien dat is dan horizontaal, als je er een meter vanaf
staat gaat de druk onder 45 graden naar beneden. Dus hoe verder je van de kade af komt, hoe meer
druk deze kan hebben. Vanwaar deze vraag eigenlijk?
Daan: Dat is meer voor die EcoCassettes.
Kayleigh: Ja, dat is meer voor die voertuigen waarmee ik dan ga rijden. Als ik dan bij de kades in de
buurt kom, hoeveel er dan mag.
Rens: Ja kijk, zo’n beschoeiing kan dus veel minder hebben. Daar geldt die 5600 kilo per vierkante
meter.
Daan: Dan nog de vraag, ik had met Eelco gesproken en die zei dat de binnenvaart regels ook van
toepassing waren op de grachten. Alleen welke regels zijn er dan eigenlijk van belang als je met zo’n
duwboot en duwbakken wil gaan varen op de grachten, welke zijn dan eigenlijk het belangrijkst daar
in?
Rens: Nou natuurlijk 6 km per uur varen. Geen lengteverbod, maar je wordt beperkt door de
inrichting.
Daan: Ja door de bruggen en de bochten.
Rens: Ja, eh het kan zijn dat wij in de toekomst. We promoten nu zeg maar al elektrisch varen.
Daan: Ik had inderdaad gevonden dat recreatievaart in 2025 elektrisch moet zijn.
Rens: We geven nu korting op ligplaatsen, doorvaart en dat soort dingen als je elektrisch vaart. Als
wij als stad in 2030 emissie loos willen zijn, zullen we dat ook moeten regelen. Dus de duwboot of
trekboot zal dan ook elektrisch moeten varen.
Daan: Ja, dat is inderdaad ook wel het doel van het project om het zo duurzaam mogelijk te doen.
Rens: Ja en kijk wat je dan ook nodig hebt langs de oevers he als we dit systeem gaan
implementeren. Is dat je ook stroom langs de oevers zou moeten hebben. Nu ligt dat aan de
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huizenkant, dus je moet eigenlijk je infrastructuur ondergronds ook gaan aanpassen waar dat nog
niet ligt.
Daan: Ja, dat had ik inderdaad ook in een van de eisen voor mijn duwboot en duwbak dat het
mogelijk was om elektriciteit op de bak zelf aan te sluiten. Omdat het anders natuurlijk ook niet
mogelijk is om met een pers het afval te vermalen.
Rens: Ja, en wij willen dat eigenlijk ook, omdat we natuurlijk het elektrisch promoten en als je je
bootje wil opladen moet je natuurlijk niet met al je kabels over de weg heen hoeven. Dus wij willen
eigenlijk ook aan de kades stroomvoorzieningen gaan realiseren. Dus daar waar we nu al mee
kunnen leggen met werkzaamheden, gooien we er ook meteen een voedingskabel in. Maar dat ligt
nog niet overal.
Daan: En dat wordt dan ook aan de hand van een soort van die laadpalen voor auto’s gedaan?
Rens: Ja ook. We hebben ook laadpalen voor schepen inmiddels aangebracht. Maar ja dat zijn er
zeven en dat moeten er natuurlijk veel meer worden.
Daan: Zeker als je ook die hele binnenstad emissie vrij wil hebben.
Rens: Ja, en dan is het nu zo dat we de ligplaatsen uitgeven zonder stroom, dus als je een elektrisch
iets wil hebben en je wil dat opladen, moet je dat zelf regelen. Ook daar moeten we nog wel iets van
een beleid op maken, want je wil niet een wildgroei van verschillende paddenstoelen in de openbare
ruimte hebben. Dus of wij nemen het zelf in eigen hand en zorgen dat mensen daarvoor betalen als
ze hun bootje opladen of we geven richtlijnen af hoe zo’n oplaaddeel eruit moet zien. Dus dat is nog
wel even een dingetje.
Kayleigh: Ja, je wil niet allemaal verschillende dingen hebben staan.
Daan: Nee, dat moet je inderdaad ook niet hebben.
Rens: En om nou op elke meter een paaltje te hebben staan is ook weer zo.
Kayleigh: Hele kade vol met paaltjes.
Rens: Dus dat is nog wel even een uitdaging.
Daan: Heel even mijn lijstje erbij, want ik had eisen opgesteld aan de duwbakken. Ook na het gesprek
met Eelco. Die gaf aan een soort koppelsysteem aan twee kanten voor de flexibiliteit.
Rens: Ja.
Daan: En een boegschroef, was ook een van de eisen omdat je hem dan makkelijk kan manoeuvreren
door de grachten.
Rens: Zeker en ook op zijn plek, want je zal waarschijnlijk toch wel tussen boten komen te liggen. De
kades zijn niet allemaal vrij, dus je zal hem eigenlijk haaks in moeten kunnen varen. Zijwaarts invaren.
Daan: Ja. Dan had ik nog misschien verlichting op de duwboot, ook voor het binnenvaart regelement.
Rens: Rood en groen hè en dat zal denk ik ook wel op de duwbakken moeten komen.
Daan: Ook op de duwbakken?
Rens: Ja.
Daan: Oké. Dat is dan gewoon voor zichtbaarheid ’s avonds dat mensen kunnen zien waar die ligt?
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Rens: Nou inderdaad, waar is de linkerkant en waar is de rechterkant van de boot? Om elkaar te
kunnen passeren.
Daan: En waarschijnlijk is het dan ook nog belangrijk als de mensen ’s avonds bijvoorbeeld als het in
de winter vroeg donker is, dat het dan ook verlicht is.
Rens: Dat is nog wel een goeie vraag. Dat als ie daar ’s avonds ligt en de lampen gaan aan, dat ie
gemarkeerd is. Op donkere stukken inderdaad.
Daan: Ja, want anders kunnen mensen misschien niet zien dat daar een boot ligt als ze dan toch er
langs moeten. Op het Spaarne vooral.
Rens: Ja, nou je hebt toch stroom dus dat moet lukken.
Daan: Heb jij verder nog dingen van dat is echt belangrijk?
Rens: Eh, zitten er op die bakken ook schroeven? Zijn ze zelf varend?
Daan: Nee, ze zijn niet zelf varend.
Rens: Als je er meer aan elkaar koppelt zeg maar, maar ik ben geen ervaren schipper. Niet bakje voor
bakje uit de gracht haalt, maar ze aan elkaar koppelt en een stringetje hebt van 3 bakken of zoiets.
Dan kan je als ze wel schroeven hebben, kan je die achterste ook een beetje meesturen. Maar dat
moet je even aan een ervaren schipper vragen of dat kan, ik weet niet hoe dat werkt maar kan me
daar wel iets bij voorstellen.
Daan: Ja ik zat dan ook nog met zo’n boot is ongeveer 8 meter met eigen boot eraan die max. 7
meter mag zijn, dan zit je met het punt dat je de bochten niet door kan als je er nog één aan zou
koppelen.
Rens: Ja, met schroeven misschien wel.
Daan: Ja inderdaad.
Rens: Dus iets om over na te denken. Want anders moet je ze op het Spaarne gaan verzamelen en
dan in een treintje wegvaren. Ik weet niet of dat de bedoeling is of dat je ze één voor één weg vaart.
Daan: Ja het idee was om ze één voor één richting Spaarnelanden te varen, waar dan een grotere
boot ligt om het afval daar op over te slaan.
Rens: Oké, dan ben je best aan het varen. Dat is bijna een fulltimebaan aan die dingen.
Daan: Ja op zich zijn het 11 bakken en ze hoeven maar 1 keer in de drie dagen geleegd te worden.
Het maximale rondje was geloof ik 40 minuten en dan naar Spaarnelanden is ook nog wel een
kwartiertje/20 minuten.
Rens: Dus je bent een uur voor een bakkie bezig. Dan ben je aardig aan het heen en weer varen.
Daan: Ja, dan zullen ze misschien toch wel gekoppeld moeten worden.
Rens: Ja, ik zou toch kijken of het mogelijk is dat ze te koppelen zijn.
Daan: Had jij verder nog vragen?
Kayleigh: Nee ik wilde die belastbaarheid en SOR weten.
Daan: Ik heb ook geen vragen. Heb jij nog vragen?
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Rens: Ik zit te denken. Nee.
Daan: Misschien nog over het zomer- en winterpeil. Hoeveel verschilt dat?
Rens: Maximaal 20 cm.
Daan: Is ook wel handig om te weten. Dat hij met het zomerpeil ook nog onder de bruggen door kan.
Rens: Ja, je moet uit gaan van -60 NAP. Dat is het standaard waterpeil.
Daan: Ja, en in de leggers staan de minimale waarden, dus daar zou je dan 20 cm bij op moeten
tellen. Dan zou het allemaal goed moeten komen. Dan kunnen wij weer verder denk ik.
Rens: Ja, er schiet mij nog wel één ding te binnen. Als je die aanmeervoorzieningen aan gaat leggen
voor die duwbakken, moeten we wel weten wat die troskrachten zijn van de boot als die vol is.
Troskracht betekent golfslag trekt aan de palen en die palen moeten voldoende lengte hebben.
Daan: Dat gaat dan voornamelijk om als je stilligt?
Rens: Ja, als hij stil en vol ligt, dan heeft hij de maximale troskracht.
Daan: Ja, zo’n duwbak was maximaal aan afval 3000 kilo en dan hoeveel een duwbak zelf weegt weet
ik eigenlijk niet. Er komen wel containers op en die wegen. Dat weet ik eigenlijk ook niet uit mijn
hoofd. Maar het komt denk ik niet boven de 5 ton.
Rens: Oké, dat valt mee.
Daan: Dat denk ik tenminste, maar denk dat zo’n duwbak zelf wel meevalt.
Rens: Geen idee, maar het gaat erom dat je geen luciferhoutjes neer zet en dat ze met een storm
afbreken.
Daan: Dus met implementatie moet dat wel echt even berekend worden.
Rens: Ja, inderdaad. En voor de rest schiet mij niks meer te binnen.
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17. Observatie afvalinzameling
Datum: 15 mei 2019
Tijd: 7.30 – 9.30
Locatie: Centrum Haarlem

Stroom: Restafval
Voertuig: Wagen met kraan

Inzamelvoertuig (wagen met kraan).
De observatie begon met het melden om 7.15 bij Spaarnelanden. De route van de chauffeur begon
om 7.30 en hij ging gelijk het centrum van Haarlem in. Onderweg naar het centrum en tijdens het
ophalen heb ik de chauffeur een aantal vragen gesteld. De vragen waren als volgt:
1. Hoe zwaar weegt een volle container?
Een volle container weegt ongeveer 500/600 kilo, dit is inclusief de container.
2. Hoeveel containers kunnen er in één wagen?
Er kunnen 20 tot 25 containers in een wagen. Dit is afhankelijk van hoe vol ze zitten.
3. Hoe zwaar weegt een volle vrachtwagen?
Een volle vrachtwagen weegt gemiddeld 9,5 ton.
Het legen van de containers gebeurd op basis van volmelding. De chauffeur heeft een tablet in de
wagen. Op de tablet wordt aangegeven welke containers hij dient te legen. Als de container geleegd
is geeft hij dit aan op de tablet. Tijdens mijn observatie was het een rustige ochtend. De chauffeur
hoefde slechts 17 containers in het centrum te legen. Hij gaf aan dat dit echt heel weinig was, want
de maandag ervoor moest hij er met de Stationsbuurt meegerekend 47 legen.
Het centrum van Haarlem bestaat voornamelijk uit smalle straatjes, zoals ook te zien is op de foto. Er
is weinig ruimte voor het voertuig en door de laag hangende bomen heeft de kraan ook niet altijd
alle bewegingsruimte. In het tijdslot dat het afval ingezameld mag worden, mogen ook de winkels in
het centrum bevoorraad worden. De straten zijn al smal en hierdoor kwam het die morgen voor dat
we niet door bepaalde straten konden, omdat deze volledig geblokkeerd waren door vrachtwagens
die stonden te lossen. Tevens ontstaan er gevaarlijke situaties met fietsers. De straten zijn smal en de
fietsers letten echt alleen op zichzelf. Er wordt geen rekening gehouden met de grote voertuigen. Dit
leidt tot best wat chaotische situaties. Ook had ik voor de observatie te horen gekregen dat
bewoners de trillingen door de zware voertuigen zat zijn. Deze uitspraken werden tijdens de
observatie bevestigd. In de loop van de ochtend stonden we stil om een container te legen. Er kwam
op dat moment een bewoner naar buiten die aangaf dat er echt zachter gereden moest worden. Hij
werd namelijk gek van alle trillingen en zijn hele huis trilde.
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18. Vragen en samenvatting interview Cor Gerritsen
Het volledige interview wordt niet openbaar gemaakt, maar is op verzoek wel in te zien.
Vragen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cassettes voor rest, glas, papier/karton. Ook mogelijk voor plastic en/of gft?
Capaciteit container in kilo’s. (15 m3 afval.)?
Radius elektrische sprinkhaan?
Oplaadtijd voertuig?
Juiste samenstelling inclusief tarieven?
Hoe worden de cassettes geleegd en waar?
Ruimte nodig voor laden/lossen

Samenvatting
Op voorbeeld is alleen rest, glas en papier/karton te zien. Het is ook mogelijk om cassettes te
plaatsen voor inzameling van gft en plastic. De capaciteit van deze containers in kilo’s is afhankelijk
van de afvalsoort. Op glas na bevatten alle cassettes een hydraulische pers. Hierdoor verschilt de
maximale capaciteit tussen de cassettes. De cassette voor glas heeft een capaciteit van 300 kilo, de
cassettes voor de overige stromen hebben een gemiddelde capaciteit van 1050 kilo. De ruimte die
een cassette in neemt is ongeveer één parkeerplaats.
De cassettes kunnen boven- en ondergronds geplaatst worden. Er kan bij de cassettes gewerkt
worden met een pasjes. Hierdoor kunnen zij op volmelding geleegd worden.
Om de ondergrondse containers te legen is nog steeds een zwaar voertuig nodig of de boot. Er vaart
op dit moment een elektroboot in Amsterdam, deze past niet in de grachten van Haarlem. Boot kan
altijd aangepast worden naar de grachten van andere steden. Er zit een kraan op de boot, zodat deze
zelf de cassettes kan laden/lossen. Ook kunnen de cassettes vervoerd worden door een
vrachtwagen. Er kunnen maximaal 10 cassettes op de vrachtwagen. De lengte van de transportcombi
is circa 18 meter. De volle cassettes worden naar een plek gebracht waar ze geleegd en gereinigd
kunnen worden. Hygiëne staat hoog in het vaandel en alle cassettes worden dan ook gereinigd na
lediging.
De radius van de elektrische sprinkhaan is circa 140 km en de laadtijd is circa 7 uur.
Tevens is er gesproken over het gebruik van de down loader, een verdichter. De verdichter is een
kleine stellage die in de stad geplaatst kan worden. In deze verdichters staan kliko’s met de inhoud
van 360 liter. Door de verdichter kan er vier keer zoveel afval in de kliko, dus vier keer 360 liter. Er
zitten wielen onder de kliko’s. Zij kunnen dus naar een andere bestemming verreden worden om
daar geleegd te worden of op een voertuig te worden gezet. Ook de kliko’s worden gereinigd.
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19. Specificatie UMS Zolution

20. Berekening kliko’s
UMS
Laadvermogen

E-Van
3500

1055

26

8

104

31

18

4

Maximaal aantal containers
Maximaal aantal containers glas
Maximaal containers qua afmetingen
Huidig
Rest/gft/papier/plastic per dag
(kliko’s)
Glas per dag (kliko’s)
Capaciteit UMS (kliko’s)
Capaciteit E-Van (kliko’s)
Aantal UMS Zolution (kliko’s)
(rest/gft/papier/plastic)
Aantal UMS Zolution (glas)
(kliko’s)
Totaal UMS per dag
Aantal E-Van
(rest/gft/papier/plastic)
Aantal E-Van (glas)
Totaal E-Van per dag

Gewenst
45
14
18
4

38
10
18
4

2

2

1
3

1
3

11
3
15

10
2
12
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21.Berekeningen pilot
Legen cassettes
Capaciteit cassette (rest,
papier, plastic, gft)
Capaciteit cassette glas
Restafval per dag (kg)
Glas per dag (kg)
Papier per dag (kg)
Plastic per dag (kg)

1050
300
1201,66
99,89
99,14
17,75
Dag(en)

Rest
Glas
Papier
Plastic

1
3
11
59

Af te leggen afstand
Meters
Rest
Glas
Papier
Plastic
Totaal

2800
800
400
400
4400

Kilometers
2,8
0,8
0,4
0,4
4,4

Vergelijking huidige en pilot situatie
Huidig
Co2
Aantal voorzieningen
Af te leggen kilometers

Pilot
17,6
11
21,2

0
4
4,4
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