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Inzameling plastic wegens succes 
verdubbeld
Uw bereidwilligheid om plastic verpak-
kingsafval te scheiden was in 2010 groot.  
De hoeveelheid aangeboden zakken steeg 
snel! De verwachting is dat minimaal  
30 kg per huishouden per jaar wordt 
ingezameld. 

Afvalscheiding
jaarbericht 2010:

betaalt zich terug!
Samen werken aan een schoon Rivierenland

Voor u ligt het jaarbericht 2010 van Afvalverwijdering  
Rivierenland (AVRI). In 2010 hebben we, als onderdeel van  
de Gemeenschappelijk Regeling Regio Rivierenland,  
het afval ingezameld van bijna 84.000 huishoudens in  
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel,  
Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.

Het thema van dit Jaarbericht is ‘Afvalscheiding betaalt zich terug’. Daarmee willen we aange-
ven dat het zeker loont wanneer u uw afval op een goede manier scheidt. Door uw inspanning 
en door als bedrijf efficiënt te werken, hebben we de afvalstoffenheffing in 2011 met zo’n  
30 euro per huishouden kunnen verlagen. Een goede afvalscheiding betaalt zich natuurlijk  
ook op een andere manier terug: het is beter voor het milieu en het levert ons allemaal een 
schonere toekomst op!

In dit jaarbericht geven we u een overzicht van onze activiteiten in 2010. Daarin treft u ‘ver-
trouwde’ activiteiten aan, zoals het stimuleren van afvalscheiding en hergebruik, de excursies 
voor basisscholen en onze betrokkenheid bij evenementen in de regio. In 2010 hebben we een 
bewonersonderzoek gehouden. Dat leverde resultaten op waarmee we onze aanpak zo goed 
mogelijk kunnen afstemmen op wensen van de inwoners. Naast al deze bekende activiteiten, 
zijn we in 2010 een nieuwe koers ingeslagen. We bleven ons bezig houden met de inzameling 
van afval, maar hebben ook maatwerk aangeboden aan gemeenten. Zo zijn we in 2010 een 
proef gestart met het schoonhouden van de openbare ruimte in Culemborg. Wilt u meer weten 
over AVRI? Kijk dan op onze website, www.avri.nl

Erik de Vries, directeur

Lagere afvalstoffenheffing
Hoe kunt u zelf bijdragen aan een lagere 
afvalstoffenheffing? Allereerst natuurlijk 
door zo weinig mogelijk afval te produ-
ceren. Wanneer u bijvoorbeeld producten 
koopt met weinig verpakkingsmateriaal, 
dan is de container minder snel vol. 

Vervolgens is het belangrijk om uw afval zo 
goed mogelijk te scheiden. Het verwerken van 
GFT-afval kost minder dan het verbranden van 
restafval (restafval kost ca. € 120,- per ton en 
gft-afval € 30,- per ton). Hoe minder GFT er in 
de grijze container zit, hoe minder we dus hoe-
ven te betalen voor de verbranding. Dat geldt 
ook voor de andere afvalstromen, want som-
mige stromen leveren zelfs geld op! Dat geldt 
bijvoorbeeld voor papier, textiel, plastic en glas. 
Wanneer onze totale kosten van inzameling en 
verwerking lager zijn doordat u uw afval beter 

scheidt, dan kunnen we dat doorberekenen in 
een lagere afvalstoffenheffing. Dat komt dus 
uw portemonnee ten goede! In 2011 hebben 
we mede daardoor de afvalstoffenheffing voor u 
met 30 euro weten te verlagen.

We kunnen nog verder omlaag, want er is 
nog meer ‘winst’ te behalen. De scheidings-
resultaten in Rivierenland liggen (met name 
bij glas, textiel en papier) weliswaar ongeveer 
op het landelijk gemiddelde, maar onder de 
landelijke doelstellingen. We zoeken als AVRI 
naar manieren om die resultaten te verbeteren, 
onder andere door in 2011 een onderzoek uit te 
voeren naar de mogelijkheden die gedifferen-
tieerde tarieven bieden (wie zijn afval scheidt, 
betaalt minder). 

Zo werken we samen met u aan kostenbespa-
ring en een beter milieu.

Hoe goed scheidt u uw afval?
Ons uitgangspunt is dat we afval zoveel 
mogelijk willen hergebruiken. Dat bete-
kent dat u uw afval zo goed mogelijk moet 
scheiden. Voor een groot deel gebeurt dat 
op de juiste manier. Toch zitten er ook nog 
veel afvalsoorten in de grijze container 
terwijl ze daar niet thuis horen.

De samenstelling van de inhoud van de grijze 
container voor restafval van een gemiddelde 
inwoner in 2010 is symbolisch aangeduid in 
bijgaand plaatje van een grijze container. Het 
afval waarvoor AVRI de inwoners van Rivie-
renland geen mogelijkheden biedt om het te 
scheiden, is aangeduid als ‘echt restafval’. 

U ziet dat er bijvoorbeeld nog 52 kg gft-afval 
per inwoner in 2010 in de grijze container zat, 
terwijl dit thuishoort in de groene container. 
Als alle andere afvalsoorten netjes zouden 
worden gescheiden, zou het aantal kg restaf-
val (theoretisch) kunnen worden teruggedron-
gen van 222 naar 76 kg per inwoner per jaar.

Doet u mee om hiernaar te streven door uw 
afval nog beter te scheiden?! Dan kan de 
afvalstoffenheffing de komende jaren nog 
verder omlaag! 

Jongeren willen een schone toekomst
AVRI wil dat de jeugd van nu ook later in 
een schone wereld leeft en zich daar ver-
antwoordelijk voor voelt. Daarom houden 
we ons bezig met afvaleducatie.

In 2010 zijn we, in samenwerking met NME-
centra (natuur- en milieueducatie), docenten 
en leerlingen gestart met het maken van een 
geheel nieuw lesprogramma voor de groepen 
6, 7 en 8 van de basisscholen.  
Het lesprogramma is gratis te bestellen, 
inclusief een gastles en een excursie naar het 
AVRI-terrein. De excursie bouwt voort op een 
beproefd recept: in 2010 bezochten 60 klas-
sen (1500 leerlingen!) ons bedrijf. Ook andere 
groepen, zoals kringloopbedrijven, namen bij 
ons een kijkje. 

In 2010 hebben we besloten om vanaf 2011 
stages aan te bieden voor de scholieren van 
het middelbaar onderwijs in Rivierenland. 
Tijdens een maatschappelijke stage doet een 
scholier onbetaald vrijwilligerswerk bij een 
organisatie of instelling. Zo maken zij ook 
eens kennis met een afvalbedrijf.

AVRI houdt Culemborg Terweijde 
schoon
De inwoners van de Culemborgse wijk 
Terweijde zien sinds november 2010 bijna 
dagelijks een wagen van AVRI door de 
straten rijden. 

AVRI houdt hier, in opdracht van de gemeente 
Culemborg, tot eind 2011 een proefproject 
voor het schoonhouden van de openbare 
ruimte. 

Naast het inzamelen van afval is AVRI ook 
actief met het opruimen van zwerfafval, 
hondenpoep, bladresten, onkruid, het verwij-
deren van graffiti en het uitvoeren van kleine 
reparaties aan straatmeubilair. Het doel is 
om, samen met de gemeente en de inwoners, 
de wijk van gevel tot gevel op een gewenst 
kwaliteitsniveau te houden. 

Met behulp van dit experiment wil AVRI ook 
andere gemeenten gaan helpen met het 
bereiken van kostenbesparingen en een 
stabiel kwaliteitsniveau in het beheer van de 
openbare ruimte. 

Inhoud container voor restafval in 2010
kg/inw. in 2010

Ondanks gladheid goed op weg
De mooie dijken in Rivierenland verander-
den tijdens de langdurige sneeuwperiode 
in december 2010 in ware glijbanen.

Voor onze chauffeurs was het een hele toer 
om zonder slippartijen alle routes te rijden.  
AVRI moest meerdere keren inzamelwagens 
uit bermen en greppels trekken. 
We konden niet alle routes volledig rijden, 
maar zijn er uiteindelijk in geslaagd toch 97% 
van het afval van alle huishoudens in 
te zamelen! 

Inwoners tevreden over 
dienstverlening AVRI
Eind 2010 hebben wij op basis van een 
representatieve steekproef, aan 3140 
inwoners telefonisch gevraagd wat zij van 
AVRI vinden. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 98% 
van de inwoners soms, regelmatig of altijd het 
afval scheidt. Een groot aantal mensen (63%) 
geeft aan dat ze dit doen om een voorbeeld te 
geven aan hun kinderen. 

Van de inwoners van Rivierenland maakte 
68% in 2010 gebruik van een milieustraat. 
Een mooi resultaat, temeer omdat men de 
milieustraten het rapportcijfer 8 gaf! 

Over de informatievoorziening vanuit AVRI is 
94% tevreden. Ook de dienstverlening scoort 
goed. De inwoners geven hiervoor gemiddeld 
een 7,8.

Vanaf 1 januari 2011 heeft AVRI, vanwege 
deze succesvolle inzamelresultaten, de inza-
melfrequentie van plastic verpakkingsafval 
verhoogd van één keer per vier weken naar 
één keer per twee weken. 

Het ingezamelde plastic dient, na verwerking, 
weer als grondstof bij het vervaardigen van 
nieuwe kunststof verpakkingen.  
 
Het wordt ook verwerkt in allerlei artikelen 
zoals de behuizing van mobiele telefoons, 
speelgoed of bijvoorbeeld een broodtrommel. 
Goed gedaan, inwoners van Rivierenland!
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Ruim de helft van uw afval is geschikt 
voor hergebruik!
Het percentage hergebruik van het huis-
houdelijk afval in 2010 bedraagt 54% (zie 
grafiek). Daaronder valt al het afval dat in zijn 
huidige vorm of na verwerking weer bruikbaar 
is voor een nieuw product. Denk daarbij aan 
bijvoorbeeld grof huishoudelijk afval, GFT-
afval, glas, elektrische apparaten, plastic en 
batterijen.

Veel kilometers,  
maar wel zo schoon mogelijk!
AVRI rijdt met al haar inzamelwagens  
natuurlijk heel wat kilometers op jaarbasis.

Daarvoor verbruikten we in 2010 bijna 
700.000 liter diesel, wat een uitstoot geeft 
van ongeveer 1950 ton CO2. Hoe minder 
brandstofverbruik, hoe beter, natuurlijk. Beter 
voor het milieu en voor onze (en daarmee voor 
uw) portemonnee!

Daarom is AVRI in 2010 gestart met Het 
Nieuwe Rijden. Alle chauffeurs hebben cur-
sussen gevolgd om zuiniger te rijden, om het 
milieu te sparen en om de verkeersveiligheid 
te vergroten. 

Ons doel is om 2011 minstens 5% op brand-
stof te besparen. Dat is, ongerekend, 35.000 
liter diesel minder en  dus veel  minder CO2 
in de lucht.

AVRILANDER containerreiniging  
steeds bekender
AVRI en Lander hebben de handen ineen 
geslagen en zijn in 2010 gestart met een 
schoonmaakservice voor afvalcontainers. 

Lander staat voor de sociale werkvoorziening 
in de regio en biedt mensen via een re-inte-
gratietraject weer perspectief op werk.  
Personeel van Lander en AVRI gaan iedere 
dag op pad in een vrolijk ogende reini-
gingswagen, uitgerust met bezems en een 
hogedrukspuit. De wagen heeft een gesloten 
systeem met filters, zodat er geen vies water 
op straat of in het milieu komt. Het reinigings-
middel is volledig biologisch afbreekbaar. 
Heel duurzaam dus! 

Activiteiten op de Meersteeg
Het terrein van AVRI op de Meersteeg 
wordt goed benut. De firma Bruins en 
Kwast zorgt voor de voorbereiding van 
de verwerking van GFT-afval tot compost 
en grof materiaal dat gebruikt wordt in 
energiecentrales.

De VAR reinigt asbesthoudende grond.  
De Grondbank (een samenwerking tussen AVRI 
en Grondbalans) neemt grond aan uit de regio 
en zoekt daar weer een afzetmarkt voor.
Afvalzorg heeft toestemming om binnen drie jaar 
de restruimte op de stortplaats vol te storten.

AVRI Ontwikkeling B.V. verwerkt veegvuil en 
afval uit riolen, kolken en gemalen. Sita huurt 
ruimte in de overslaghal voor het wegen en 
registreren van afval… 

Kortom: er is veel activiteit waarvan de op-
brengst ten gunste komt van het milieu en de 
(lagere) afvalstoffenheffing.

Wist u dat…?
-  AVRI het afval inzamelt van 216.356 inwoners, 83.788 huishoudens, in een gebied van 652 km2?
-  AVRI 119 medewerkers heeft?
-  Er in 2010 per inwoner gemiddeld 520 kg afval werd ingezameld?
-  Dankzij uw inspanning de inzameling van plastic afval t.o.v. 2009 gestegen is met 50%?
-  De inzameling van elektrische apparaten is gestegen met 15% t.o.v. 2009?
-  De hoeveelheid gebracht grof huisvuil 8% meer is dan in 2009?
-  Er in 2010 54% van het huishoudelijk afval kon worden hergebruikt?
-  Er in 2010 helaas in de grijze container van de 221 kg afval (per inwoner per jaar) 32 kg papier en 

textiel zat (terwijl dit geschikt is voor hergebruik en in de container met het blauwe deksel hoort)?

Missie
Belangrijke leidraad in ons werk is onze  
bedrijfsmissie: AVRI wil een klantgerichte  
organisatie zijn die op betrokken en duurzame 
wijze rivierenland schoonhoudt door:

 

• Uitvoering van de gemeentelijke afvaltaak;
• reiniging van de openbare ruimte;
• inzameling en verwerking van afvalstoffen. 

Een schone straat
Het plaatsen van ondergrondse containers 
vormt een heel verschil in het straatbeeld: 
geen rommelig aanzien door opeengesta-
pelde vuilniszakken of containers al dan 
niet met dozen ernaast. 

In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen  
voor het plaatsen van meer ondergrondse 
containers. In 2011 zijn Culemborg en  
Zaltbommel aan de beurt.

AVRI betrokken bij evenementen  
in Rivierenland
…dat is de slogan die te zien is op de 
containers die AVRI bij regionale  
activiteiten gebruikt.  

AVRI sponsort een aantal grootschalige 
evenementen zoals Appelpop, het Betuws 
Spektakel en de Bloesemtocht door het 
beschikbaar stellen van afvalcontainers en 
het verwijderen van het afval. Ook voor gratis 
regionale activiteiten met een goed doel 
(bijvoorbeeld braderieën) stelt AVRI gratis 
containers beschikbaar.

Op deze manier hebben we ook in 2010 
weer laten zien dat we betrokken zijn bij de 
inwoners van Rivierenland en graag met hen 
samen zorgen voor een schone samenleving.

Hoeveel huishoudelijk afval leverde u in?

Colofon

Tekst/redactie AVRI Geldermalsen
Fotografie AVRI, Raphaël Drent, Egid Pinckaers
Vormgeving en druk Meerpaal Grafimedia, Tiel

Afvalverwijdering Rivierenland
Meersteeg 15, 4191 NK  Geldermalsen
Postbus 290, 4190 CG  Geldermalsen
Telefoon  (0345) 58 53 53
E-mail  info@avri.regiorivierenland.nl
Website www.avri.nl

Samen werken aan een schoon Rivierenland

Soort afval 2009 (kg/inwoner) 2010 (kg/inwoner)

Restafval 226 221
GFT  103 99 
 - Grof huisvuil halen 1,3 1,2
 - Grof huisvuil brengen 53 57
Totaal grof vuil 54 58 
Totaal grof tuinafval 36 35
Elektrische apparaten 5,0 5,8
Verpakkingsglas 19 19
Papier 70 70
 - Textiel halen 1,5 1,5
 - Textiel brengen 2,7 3,4
Totaal textiel 4,2 4,8
Plastic verpakkingsafval 1,2 7,1
KCA 1,4 1,3

Totaal huishoudelijk afval 519 520

verbranden
compost
recycling en 
hergebruik
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