Informatie afvalinzameling stranden Dishoek, Domburg en
Oostkapelle
De afgelopen jaren is de hoeveelheid publieksafval op de Walcherse stranden enorm
toegenomen. Dit is een direct gevolg van onder andere het groeiend toerisme, het
toegenomen aantal warme zomerse dagen en afgelopen twee 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, paviljoenhouder en
overige betrokkenen 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 voorlader 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 op de stranden groeit met circa 35% zodat het systeem
toekomstbestendig is.
Na een succesvolle pilot in 2021 op het strand van Dishoek breiden we voor 2022 deze
werkwijze uit naar Domburg en Oostkapelle. Met deze stap maken we de afvalinzameling

op de stranden veiliger, duurzamer en toekomstbestendig. Middels het nieuwe systeem
voldoet de SSV aan de ARBO verplichtingen die het heeft richting haar medewerkers

Naast het plaatsen van de afvalkotten blijven we afvalzakjes aanbieden op de stranden.
Uitgiftepunten bevinden zijn bij strandovergangen en/of op de afvalbakken zelf. De
uitgiftepunten zijn gemarkeerd met de blauwe informatieposter. Op de afvalkotten zelf is
informatie te vinden over de verschillende fracties en wat in welk compartiment moet
worden gedeponeerd.

Voor locaties van de afvalkotten kunt u kijken op de volgende links:
-

Dishoek:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1aVsrCeMP54VYPeqtEjrB3kl3JpEilAVP
&usp=sharing
-

Domburg + Oostkapelle:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1bcAbHunz109Oa635hcrqpeXd3POHe
CGG&usp=sharing
Een video met demonstratie hoe de SSV de kotten met de verschillende afvalfractie
ledigt kun u vinden op:
https://www.facebook.com/StichtingStrandexploitatieVeere/videos/49431502174
9797

