Nieuwe werkwijze afvalinzameling Dishoek & Westduin
De afgelopen vier jaar is de hoeveelheid publieksafval op de Walcherse stranden met 30%
toegenomen. Dit is een direct gevolg van onder andere het groeiend toerisme, het toegenomen
aantal warme zomerse dagen en afgelopen jaar in het bijzonder als gevolg van corona.
De afvallogistiek van de SSV dient mee te groeien om te borgen dat er voldoende opslagcapaciteit is
op de stranden, zodat de medewerkers van de SSV veilig afval kunnen inzamelen en transporteren.
Daarnaast wil de SSV de mogelijkheid van afvalscheiding aan de bron breed aanbieden op de
stranden, waarbij specifiek aandacht is voor de fractie glas.

Om dit te realiseren gaat de SSV overschakelen naar semi-centraal mechanisch inzamelen, waardoor
er wordt gestopt met het handmatig legen van afvalbakken en de vele grijze afvalbakken verdwijnen.
De afvalbakken worden vervangen voor ‘afvalkotten’ die op strategische locaties op het strand
worden geplaatst. De exacte locaties worden in overleg met de stakeholders bepaald en vastgesteld.
Zo zullen wij met de strandverenigingen ook gedurende het seizoen nauw contact houden over de
locaties. Belangrijk te vermelden is dat dit een flexibel systeem is waarbij we de afvalkotten zeer
eenvoudig kunnen verplaatsen. Deze afvalkotten komen initieel bij iedere overgang, strandpaviljoen
en minimaal elke circa 100/150 meter op het strand te staan. Deze afvalkotten zijn afgetimmerd met
oud afgekeurd vlonder materiaal en zijn opgebouwd rondom een gegalvaniseerd stalen frame.
Via de inzet van trekkers worden deze afvalkotten met de voorhefinstallatie geleegd en het afval
middels karren voorzien van afdekzeil afgevoerd van de stranden. Er zijn drie compartimenten die
ruimte bieden aan de fracties: restafval, plastic metaal en drinkkarton (PMD) en glas. De totale
opslagcapaciteit groeit met circa 35% zodat het systeem toekomstbestendig is.
Het ophalen van de gele afvalzakken bij de slaaphuisjes wordt beëindigd. Ook de slaaphuisjes op de
stranden van Dishoek en Westduin gaan gebruik maken van de afvalkotten op de stranden. Hiermee
voldoet de SSV aan de ARBO verplichtingen die het heeft richting haar medewerkers. En betekent
daarnaast dat de slaaphuiseigenaren niet meer hoeven te wachten tot de SSV het afval komt
ophalen, maar dat zij dit dagelijks kwijt kunnen in de voorzieningen op het strand.
In 2021 draait de SSV deze afvallogistiek als proef op de stranden van Dishoek. Na een succesvolle
pilot zal dit de jaren daarna worden uitgebreid naar andere locaties. Met deze stap maken we de
afvalinzameling op de stranden veiliger, duurzamer en toekomstbestendig.

