
‘Allereerst wil ik de inwoners van 
Wassenaar complimenteren. Het is 
een bijzonder nette gemeente, waarvan
de slechts zestien meldingen in 2020 
over afvalbijplaatsingen het prachtige 
bewijs zijn. In Wassenaar hebben we 
een milieustraat en zo’n 29.000 mini-
containers en 400 verzamelcontainers
met afval, dat we zo slim en duurzaam
mogelijk ophalen en laten verwerken.
Daar zit een heel logistiek bedrijf 
achter.’

Uitdagingen
‘Wel zien we nog 211 kilogram (rest)afval
per inwoner in 2020. Doelstelling is 100
kilogram. Nu moet ik zeggen dat 2020
een bijzonder jaar is met corona. Over 
de hele linie zien we een afvaltoename
van 10 procent. Mensen werken thuis,
gaan minder op vakantie en klussen 
meer. We blijven echter streven naar 
een afvalloze regio, door de verwaarding 
van afval naar grondstoffen. We zijn 
trots op de 7,3 die we kregen van de 

Wassenaarse inwoners voor onze 
dienstverlening. Dit met de uitdagingen
die we tegenkwamen, zoals corona en de
winterse dagen. Ook met code rood slaag-
den we erin 95% afval op te halen, mede
dankzij korte lijnen met de gemeente. 
Dat geeft een kick voor onze ploegen.’

Bekijk de hele keten
‘In 2020 hebben we een campagne met
GFT en PMD gedaan. Wist u dat een 
derde van het restafval uit GFT bestaat?
En dan vooral etensresten. Dat is zonde,
want restafval wordt verbrand. Dat is
slecht voor het milieu en kost veel geld. 
Etensresten kunnen gewoon in de 
GFT-bak. PMD (Plastic verpakkingen, 
Metaal en Drinkpakken) wordt bij onze
eindverwerker omgezet in grondstoffen
die we gebruiken voor nieuwe verpakkin-
gen. Avalex kijkt wat dat betreft naar de 
hele keten. Afval voorkomen is ook een
belangrijke schakel in afvalvermindering,
die vooral bij mensen zelf ligt.’

Dagelijkse hectiek en innovatie
Avalex werkt met publiek geld. ‘Dat 
geeft een grote verantwoordelijkheid om
dit geld goed in te zetten’, aldus Dukker.
‘Daar span ik me samen met alle mannen
en vrouwen in dit bedrijf dagelijks 
voor in. Ik zie de hectiek als de wagens 
uitrijden en tegelijk zijn we bezig met
duurzaamheid en technische innovaties,
zoals sensoren in de verzamelcontainers
die meten of deze vol zijn. Ook komt 
er in mei een app, waarmee inwoners 
gemakkelijk de kalender kunnen inzien,
grofvuil-afspraken maken en meldingen
doen. Avalex spant zich graag samen met
u in voor een nog groener Wassenaar!’  

OP WEG NAAR EEN GROENER WASSENAAR

Blijf op de hoogte via: 

l de artikelen in deze krant; 

l www.afvalscheidingswijzer.nl; 

l www.eigenwijsafval.nl. 

Meer info op:
www.wassenaar.nl/afvalscheiden

Wassenaar is een van de zes gemeenten die eigenaar is van Avalex. 
De gemeente Wassenaar bepaalt voor de eigen gemeente het beleid 
als het gaat om afvalinzameling en Avalex voert het uit. Gescheiden
afval biedt een schat aan grondstoffen. Avalex is een betrokken 
partner die proactief ontwikkelingen voorstelt. We spreken 
Nicolet Dukker, secretaris-directeur van Avalex.

Avalex: 'Afval, een schat 
aan grondstoffen’

Nicolet Dukker, secretaris-directeur Avalex: 'Complimenten voor de inwoners van Wassenaar.'


