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Containeradoptie Nieuw-West

Larissa Korporaal: “Samen  
opruimen is fijner dan je ergeren”
Bewoonster Larissa Korporaal was alle 
troep op straat zo zat, dat ze vorig jaar een 
buurtinitiatief opstartte: ‘Samen voor een 
schone wijk’. Elke woensdag loopt ze nu 
met een bolderkar vol grijpers, vuilniszakken 
en handschoenen door Slotervaart – en 
iedereen mag mee.  

Het begon met folders in alle winkels op het August 
Allebéplein, vertelt Larissa enthousiast. “Zo zagen 
veel mensen dat ik elke woensdagmiddag bij de 
Lidl sta. Al snel kreeg ik een groepje prikkers om 
me heen.” Opruimen en mensen bij elkaar brengen, 
daar gaat het Larissa om. “Soms zijn we met z’n 
drieën, soms met z’n tienen. Soms bellen mensen 

om te vragen waar we zijn, zodat ze wat later 
kunnen aansluiten. Er komen moeders met baby’s in 
een draagzak of kinderwagen, kinderen bieden aan 
om mee te helpen, er zijn mensen die elke week 
meegaan, en mensen die af en toe aanwaaien.” 

Chillende jongens
“Voor kinderen verzin ik altijd een challenge. 
Bijvoorbeeld: wie in 5 minuten de meeste stuks 
afval in de ton gooit. Of wie het eerst een chips
zakje, een blikje en 5 sigarettenpeuken heeft 
gevonden. Superleuk om te doen en de kinderen 
rennen en vliegen. Pas kreeg ik een clubje jongens 
mee die aan het chillen waren in een parkje. Binnen 
10 minuten was het hele parkje brandschoon.” ›

Prikken vanaf het August Allebéplein.  

Larissa is de dame met het oranje vestje.
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Zwerfafval scheppen uit 
het water op en rond de 
Sloterplas? Bewoner Jasper 
van der Schors doet het staand 
op zijn stand up paddleboard 
(SUP). En u kunt deze zomer 
om de week op zondag met 
hem mee. Lekker sportief, en 
goed voor de omgeving.

Bij het suppen met zijn vriendin 
viel het Jasper van der Schors op 
hoeveel zwerfafval in de sloot op 
weg naar de Sloterplas ligt. “Door 
de begroeiing aan de waterkant is 
dat bijna niet weg te krijgen. Maar 
als je op het water bent wel. Zo 

kwamen we op het idee om bij het 
suppen zwerfafval op te vissen.”

Ontspannend
Jasper schreef zijn plan in voor 
het buurtbudget van Geuzenveld, 
Slotermeer – en werd een van de 
15 winnaars. Van het buurtbudget 
kocht hij 6 planken, en een aantal 
grijpers en emmers. Vanaf april 
gaat hij om de week met een 
groepje op pad. Jasper verwacht 
er veel goed van. “Je bent lekker 
aan het sporten en levert een 
bijdrage aan een schonere buurt. 
Maar het is vooral ook een leuke 
manier om buurtgenoten te leren 

kennen.” Bovendien werkt suppen 
ontspannend, weet hij. “In de sloten 
en in de Sloterplas is het vaak veel 
helderder dan je verwacht. Je ziet 
de vissen onder je door zwemmen. 
En meestal is het heel stil. Je komt 
echt tot rust.”

Aanmelden
Een keer meedoen? U kunt zich 
aanmelden via de Facebookpagina: 
facebook.com > Sup de Sloterplas 
schoon! Wie niet op Facebook zit, 
kan mailen naar buurtbudgetNW@
amsterdam.nl. 

Verslavend
“Elke week kijk ik uit naar de 
woensdagmiddag, ik krijg er zó 
veel energie van. Het geeft een kick 
om samen een straat vol zwerf afval 
in een mum van tijd op te ruimen. 
Mensen blijven staan met de duim 
omhoog, de reacties zijn heel 
positief. Inmiddels loop ik ook op 

andere dagen met een zak en grijper 
rond. Het is niet alleen nuttig, maar 
ook verslavend om te doen!”

Zin om een keer mee te 
prikken? 
Bel of ‘Signal’ Larissa op 06 1590 
3279, stuur een mailtje naar 
larissakorporaal@gmail.com of 

sluit gewoon aan! Ook mensen die 
hun Nederlands willen oefenen, of 
gewoon wat gezelschap zoeken, zijn 
van harte welkom.

Waar: August Allébeplein 
(tussen de Lidl en de apotheek)
Wanneer: elke woensdag van 
16.00 tot 17.00 uur

›

Jasper in actie op zijn SUP

Op een SUP de Sloterplas schoon scheppen
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Extra inzet om  
afvaloverlast tegen  
te gaan rondom  
containers
Een schone stad is fijn wonen. Toch wordt afval 
niet altijd op de juiste manier weggegooid. 
Daarom zijn we vanuit het programma Aanpak 
bijplaatsingen in februari gestart met een  
on- en offline campagne, om afval op de juiste 
manier weg te gooien. Zo stimuleren we 
Amsterdammers om zich aan de afvalregels te 
houden. 

Wat Aanpak bijplaatsingen doet
Op de 150 meest vervuilde containerlocaties in ieder 
stadsdeel zijn we dagelijks extra aanwezig. 
We monitoren deze locaties, verhelpen stremmingen 
en laten de locaties schoon achter. Ook achterhalen 
we overtreders en zorgen we ervoor dat zij een boete 
kunnen ontvangen. Bij de meest vervuilde containers 
brengen we de basis op orde. Dit houdt in dat 
containers en hun omgeving schoon en heel zijn  
en de afvalregels duidelijk zijn.

On- en offline campagne
Bij 100 containerlocaties verspreid over de stad staan 
mobiele informatieborden, waarop we Amsterdammers 
oproepen om bij een volle container hun afval in de 
volgende container te gooien. Bij de oproep staat een 
QRcode, die Amsterdammers kunnen scannen om de 

dichtstbijzijnde containers te vinden. Op social media en 
websites tonen we advertenties, waarin we benadrukken 
dat het een kleine moeite is om je aan de afvalregels te 
houden. En om Amsterdammers verder te stimuleren 
hun afval in de container te gooien, hebben we rondom 
de start van de lente bij geselecteerde containers 
bloemen van green graffiti gespoten. 
 
Hoe we Amsterdammers verder informeren
Rondom 400 containerlocaties versturen we flyers in het 
Nederlands en Engels, ondersteund door pictogrammen 
voor mensen die moeite hebben met lezen. Ook hangen 
we posters op en rijden er vuilniswagens rond met de 
boodschap ‘Gooi je afval in de container’. 

Bedankt!
We zijn erg blij met u als containeradoptant.  
Mede dankzij u is de stad schoner en leefbaarder. 
Samen houden we Amsterdam schoon. 

Een mobiel informatiebord bij de containers

Zo gaat het met de nieuwe ondergrondse afvalcontainers  

U weet het vast nog: de 
gemeente vervangt alle onder-
grondse afvalcontainers in de 
stad door nieuwe, grotere 
exemplaren. Dat duurt langer 
dan gepland, vertelt project-
leider Paul Mooij. “Er waren 
vorig jaar wat hobbels met 
het vinden van een goede 
leverancier. Maar in Nieuw-West 
hebben we niet stil gezeten.” 

Voor verschillende grote wijken 
in Geuzenveld, Slotermeer is de 
voorbereiding afgerond. Mooij: 
“In de loop van dit jaar gaan we 
daar op meer dan 100 locaties aan 

de slag. Bewoners krijgen daar 
tijdig bericht over. Het plan voor 
De Aker in Osdorp is in februari 
met de bewoners gedeeld. We 
hebben veel reacties gekregen, 
die verwerken we nu in het plan. 
In de Jacques Veltmanbuurt in 
Slotervaart is inmiddels een deel van 
de containers vervangen. De rest 
volgt de tweede helft van dit jaar, 
wanneer de nieuwe leverancier de 
containers kan leveren”. 

Bij herinrichting en vernieuwing 
van straten en pleinen worden 
ook meteen nieuwe containers 
geplaatst. Hetzelfde geldt voor 

nieuw bouwlocaties. De verwachting 
is dat het hele stadsdeel in de loop 
van 2024 nieuwe containers heeft.

In de Houthavens in West plaatsen we 

containers voor nieuwe bewoners
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Op de vraag waarom Els adoptant 
werd, is het antwoord duidelijk. 
“Omdat het noodzakelijk is! Ik 
vind het jammer dat mensen 
zo onverschillig zijn. Maar, ik ga 
gewoon door hoor. Alle kleine 
beetjes helpen! Vooral de sleutel 
van de container werkt heel goed.” 

Els is al 15 jaar adoptant en in die 
jaren heeft ze al veel meegemaakt. 
Als ze een nadeel moet noemen, 
zijn dat de vervelende reacties van 
buurtgenoten. “Ik vind het jammer 
dat ik weinig medewerking krijg. 
Als ik mensen op hun gedrag 
aanspreek, zijn de reacties lang niet 
altijd vriendelijk. Laatst had iemand 
een warme maaltijd half naast de 
container gegooid. Dat heb ik 
toen opgeruimd, een vies werkje. 

Dan denk ik: dat is toch helemaal 
niet nodig?” Ze vindt ook dat er 
veel wordt weggegooid. “Ook 
goeie spullen. De welvaart is zo 
doorgeslagen. Soms zetten mensen 
gewoon een aantal kratten bij de 
container.” 

Overal vragen over stellen
Toen de gemeente aan de slag 
ging om een film te maken over 
afvalinzameling, hoefde Els niet 
lang na te denken op de vraag of ze 
hierin mee wilde spelen. “Ik vond 
het erg leuk om mee te werken aan 
die film. Hoewel ik al voor een groot 
deel wist hoe de afvalinzameling 
werkt, heb ik ook heel veel geleerd. 
Door te doen alsof ik nog niet 
zoveel wist, kon ik overal vragen 
over stellen en interesse in tonen. 

Die hoge vuilniswagen was trouwens 
nog een hele klim, ik had moeite om 
erin en eruit te komen. Het filmen 
zelf vond ik ook best spannend. 
Zeker toen ik mezelf terug hoorde 
en zag. Maar, ik vond het erg leuk 
dat ik hiervoor gevraagd ben.” 

Els verwacht dat haar buren 
verbaasd zullen reageren als 
ze haar in de film zien. “Veel 
van hen hebben geen idee hoe 
afvalinzameling in elkaar steekt, 
dus ze kunnen er nog wel wat van 
leren!”

Bekijk de film
Ga naar amsterdam.nl/afval en klik 
op Grof afval. Het filmpje staat 
onder Regels voor grof afval.

‘Ik ga gewoon door hoor.  
Alle kleine beetjes helpen!’ 
Els Raap – 73 jaar – is een rasechte Amsterdammer en al zo’n 15 jaar container-
adoptant van containers aan de Hermitagelaan in Nieuw-West. Met haar man 
maakt ze elke ochtend een wandeling. Samen ruimen ze het zwerfafval op dat ze 
onderweg tegen komen. 

Els in gesprek met de vuilnisman tijdens de opnames van het filmpje 
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Bekijk de online Adoptiekaart

Wist u dat er een online adoptiekaart 
bestaat? Op de kaart ziet u welke containers 
in Amsterdam allemaal geadopteerd zijn. 
Vorig jaar waren dit er nog 2.874, inmiddels 
zijn er al 3.545 containers geadop teerd. 
Dat zijn er 671 meer! Staat of staan uw 
container(s) er niet bij? Stuur dan een 
mailtje naar adopteereenafvalbak.sdnw@
amsterdam.nl.

Bekijk de kaart op kaart.amsterdam.nl/
afvalcontainers-adoptanten.

Proef kartonkleppen 
In de vorige nieuwsbrief stond dat we onderzoeken of 
het plaatsen van containers met een grotere kartonklep 
een positief effect heeft op het bijgeplaatste papier 
en karton. Het onderzoek is nog bezig. In de volgende 
nieuwsbrief leest u hier meer over.

Levering eerste nieuwe  
boven grondse containers
De eerste nieuwe boven grondse containers zijn 
binnen. Deze containers zetten we vooral in 
bij net opgeleverde nieuwbouw en op plekken 
waar we nog geen ondergrondse containers 
kunnen plaatsen. Ook plaatsen we ze wanneer 
ondergrondse containers door werkzaamheden 
tijdelijk onbereikbaar zijn. 

De oude bovengrondse containers die we weghalen, 
proberen we opnieuw te gebruiken. Zoals bij de 
plasticcontainers die we buurt voor buurt weghalen 
omdat we plastic niet meer gescheiden ophalen. Deze 
containers maken we schoon, we halen de stickers 
eraf en verven ‘m in de juiste kleur. Daarna gaat er een 
sticker voor restafval op. De nieuwe bovengrondse 
containers zijn binnenkort op verschillende plekken in 
de stad te zien. 

De nieuwe bovengrondse containers voor restafval 
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“We hadden het er al zo vaak over gehad, 
dat het er nu maar een keer van moest 
komen”, lacht Simone Seeder. Simone is 
gebiedsvertegenwoordiger containeradoptie 
in Noord en Nieuw-West. Woensdag 10 maart 
mocht Simone een middagje mee met vuilnisman 
Leon Reeder. Een rondje ‘grof’ in de Meerenwijk 
in Osdorp. Eerder liep Simone al een keer mee 
in Noord. 

“Drie jaar terug reed ik een ochtend mee op de vuilnis
wagen door Noord. We hadden de grootste lol, zo 
leerde ik de mannen en het werk ook écht kennen. 
Ik ben een aanpakker – je zal mij niet horen over een 
gebroken nagel of een beetje viezigheid – en dat 
werd wel gewaardeerd. Ik voelde me echt ‘one of the 
guys’. Hier en daar heb ik wat op lopen scheppen over 
mijn kwaliteiten als vuilnisvrouw. Dat bleef natuurlijk 
niet onopgemerkt en al snel kreeg ik te horen ‘als jij 
dat zo goed kan, mag je ook wel een dagje met mij 
meelopen’.” En daar had Simone wel oren naar.

Handen uit de mouwen
Met haar werkkleding aan en handschoenen op zak, 
meldde ze zich op de werf. De teamleider gaf aan dat 
ze met Leon mee mocht als belader voor grof afval in 
Meerenwijk. “Ik heb dus ook echt de handen uit de 
mouwen moeten steken. Ik kan goed plukjes maken en 
na afloop alles netjes aanvegen ging me ook goed af”, 
vertelt Simone trots.

Onder de indruk
Hoe dat er nou precies aan toe gaat bij het ophalen van 
grof afval? Als de vuilniswagen op de locatie aankomt 
kan de chauffeur al een groot deel van het afval met een 
grijper pakken. Wat overblijft wordt in mooie plukjes 
neergezet zodat de grijper dit ook kan pakken. Als er 
daarna nog vuil achterblijft, vegen de beladers dit in de 
goot. De veegwagens halen dit vervolgens weg. Simone 
is onder de indruk van de hoeveelheid grof afval. “Ik 
was maar een middagje mee maar op een dag haalde 
deze wagen 11 ton afval op. Dat betekent dat de wagen 
tussendoor drie keer geleegd moest worden!”

Extra rondje
Simone heeft een hoop geleerd tijdens haar meeloop
middag. “Op zo’n wagen zit je hoog, en je komt ook 
overal. Zo leer je de stad goed kennen.” Er viel tijdens 
Simone’s dienst een wagen uit. “Hier kregen we een 
melding van en wij maakten dus nog een extra rondje. 
Dat zijn van die dingen die heel vaak gebeuren. Maar 
als je met eigen ogen ziet hoe snel daarop gereageerd 

wordt en hoe er samen 
gekeken wordt naar 
oplossingen, is dat toch 
leerzaam. Wij krijgen 
hier wel eens klachten 
over en nu kon ik met 
eigen ogen ziet wat 
er allemaal achter de 
schermen gebeurt 
om problemen te 
voorkomen.” 

Nog een dagje mee!
Simone krijgt bij haar werk als gebiedsvertegen
woordiger containeradoptie regelmatig vragen over 
grof afval. Door een dagje mee te kijken kan ze beter 
inschatten wat er speelt en wat ze op de wagen 
tegenkomen op een dag. “Ik zou binnenkort best  
nog een dagje mee willen hoor. Ik heb het enorm  
naar mijn zin gehad en ik heb veel geleerd.  
Als ze iemand nodig hebben, bellen ze maar!”

Simone veegt alles netjes aan in haar werkkleding

Dagje mee op de vuilniswagen
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We willen: 
1.  Betere voorzieningen voor het 

scheiden en weggooien van afval. 
2.  Het gedrag van bewoners en 

ondernemers veranderen.
3.  Grondstoffen zoveel mogelijk 

opnieuw gebruiken. 

1. Betere voorzieningen
We gaan de voorzieningen voor 
het scheiden en weggooien 
van de verschillende soorten 
afval verbeteren en waar nodig 
uitbreiden. Ook zorgen we ervoor 
dat deze schoon en heel zijn, zodat 
Amsterdammers hun afval altijd 
volgens de regels weg kunnen 
gooien. Zo worden de straten van 
Amsterdam schoner en dragen 
we bij aan de overgang naar een 
circulaire economie: een economie 
waarin al het afval weer opnieuw 
gebruikt wordt als grondstof. 

2. Gedrag veranderen 
Om bewoners en ondernemers te 
helpen hun afval op de juiste manier 
weg te gooien, willen we het ze zo 
makkelijk mogelijk maken.  
Maar met alleen de voorzieningen 
verbeteren, zijn we er niet. We 
hebben ook het juiste gedrag van 
de Amsterdammer nodig om van 
Amsterdam een schone, afvalvrije 
stad te maken. 

Hiervoor moet de gemeente meer 
handhaven, de dienstverlening 
beter op orde krijgen en duidelijker 
communiceren hoe Amsterdammers 
hun afval het beste kunnen 
weggooien.

3. Grondstoffen zoveel mogelijk  
opnieuw gebruiken
Om in 2050 100% circulair te zijn, 
moet de manier waarop we met 
ons afval omgaan veranderen. We 
gaan daarom meer inzetten op 
het voorkomen van afval en het 
opnieuw gebruiken van materialen 
zo makkelijk mogelijk maken.

Lees het plan
Wilt u alle maatregelen bekijken?  
Ga naar amsterdam.nl/afval en klik 
op Volg het beleid. Hier staat ook 
het hele uitvoeringsprogramma 
Afval en Grondstoffen 20202025.

Uitvoeringsprogramma Afval 
en Grondstoffen 2020-2025
Vlak voor de kerst is het uitvoeringsprogramma Afval en 
Grondstoffen 2020-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. 
Hierin staat hoe we er de komende jaren voor willen zorgen  
dat Amsterdam in 2050 een afvalvrije stad is. Met schone  
straten en pleinen.

Steeds meer containeradoptanten in 
Nieuw-West!

dec jan feb

20202019

mrt apr mei juni juli sepaug novokt jandec mrtfeb aprnov

2021

224 250 352317
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Afvalinzameling tijdens de feestdagen 

Rails met doeken
Eerder waren de vuilniswagens 
voor zien van folie. Het is dan kost
baar om regelmatig van boodschap 
te wisselen. Nu hebben bepaalde 
vuilniswagens en afzet containers een 
railsysteem gekregen waar we doeken 
in kunnen plaatsen. Deze doeken 
kunnen we makkelijk en snel wisselen.

De straat op
Het is de bedoeling dat alle nieuwe 
wagens en afzetcontainers bij 
aflevering meteen het nieuwe 
railsysteem krijgen. Zo kunnen we 
straks alle wagens gebruiken als 
communicatiemiddel.

Programma Aanpak bijplaatsingen
De komende tijd rijden de voer tuigen 
met een campagne bood schap van 
het programma Aanpak bijplaat
singen. Dit is een on en offline 
campagne waarin we bewoners 
oproepen om hun afval in de con
tainer te gooien. Daarna komt er een 
andere boodschap op de doeken.

Vuilniswagen als  
communicatiemiddel
Vanaf februari rijden 47 voertuigen (vuilnis wagens en afzet-
containers) rond met een nieuw doekensysteem aan de zijkanten. 
Op deze doeken kunnen we de afvalregels zetten, of een 
campagne bij Amsterdammers onder de aandacht brengen.

Tijdens de feestdagen halen we grof afval gewoon op. Op Tweede Pinksterdag halen we geen rolcontainers  
op in Geuzenveld. Dat doen we al de zaterdag ervoor. De Afvalpunten zijn gesloten.

Datum feestdag  Grof afval* Rolcontainers 
Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei  Geen wijziging Geen wijziging
Tweede Pinksterdag, maandag 24 mei  Geen wijziging Zaterdag 22 mei

*  U kunt uw grof afval de avond vóór de ophaaldag vanaf 21.00 uur buiten zetten.  
Op de ophaaldag zelf vóór 07.00.

Contact
WhatsApp
Meldingen over bijvoorbeeld verkeerd geplaatst 
grof afval of een volle of kapotte container kunt u 
doorgeven via WhatsApp: 06 5383 0705. U geeft de 
volgende informatie door: uw naam, locatie container 
(straatnaam en huisnummer) en een foto van de 
situatie, zodat direct duidelijk is welke materialen 
nodig zijn om alles op te ruimen.

Heeft u geen WhatsApp? U kunt uw 
adoptantenmelding ook doorgeven via: 

 •  adopteereenafvalbak.sdnw@amsterdam.nl
 • Bel 06 3017 6230 

Of:
 •  Vul het formulier in op amsterdam.nl/meldingen
 • Bel 14 020 (maandag t/m vrijdag 08.0018.00 uur). 

Overig contact
Graag ontvangen we 
uw feedback, reacties, 
opmerkingen, vragen en 
suggesties via de email 
adopteereenafvalbak.
sdnw@amsterdam.nl. 
U kunt hiervoor ook direct 
contact met mij opnemen 
via 06 3017 6230.

Hartelijke groet, Simone Seeder –
gebiedsvertegenwoordiger containeradoptie

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente 
Amsterdam, Afval en Grondstoffen.  
De volgende editie verschijnt eind 2021.

Let op: uw melding wordt dan niet behandeld als adoptantenmelding maar als reguliere melding  
zonder voorrang.
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		Tabvolgorde		Goedgekeurd		Tabvolgorde is consistent met structuurvolgorde

		Tekencodering		Goedgekeurd		Er is een betrouwbare tekencodering

		Gecodeerde multimedia		Goedgekeurd		Alle multimediaobjecten bevatten code

		Schermflikkering		Goedgekeurd		Pagina veroorzaakt geen schermflikkering

		Scripts		Goedgekeurd		Geen ontoegankelijke scripts

		Reacties met tijdslimiet		Goedgekeurd		Pagina vereist geen reacties met tijdslimiet

		Navigatiekoppelingen		Goedgekeurd		Navigatiekoppelingen zijn niet herhaald

		Formulieren



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Gecodeerde formuliervelden		Goedgekeurd		Alle formuliervelden bevatten code

		Veldomschrijvingen		Goedgekeurd		Alle formuliervelden hebben een omschrijving

		Alternatieve tekst



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Alternatieve tekst voor figuren		Goedgekeurd		Alternatieve tekst vereist voor figuren

		Geneste alternatieve tekst		Goedgekeurd		Alternatieve tekst die nooit zal worden gelezen

		Gekoppeld aan inhoud		Goedgekeurd		Alternatieve tekst moet zijn gekoppeld aan inhoud

		Annotatie wordt verborgen		Goedgekeurd		Alternatieve tekst mag de annotatie niet verbergen

		Alternatieve tekst voor overige elementen		Goedgekeurd		Overige elementen die alternatieve tekst vereisen

		Tabellen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Rijen		Goedgekeurd		TR moet een onderliggend item van Table, THead, TBody of Tfoot zijn

		TH en TD		Goedgekeurd		TH en TD moeten onderliggende items zijn van TR

		Koppen		Goedgekeurd		Tabellen moeten koppen bevatten

		Regelmaat		Goedgekeurd		Tabellen moeten hetzelfde aantal kolommen per rij bevatten en hetzelfde aantal rijen per kolom

		Overzicht		Goedgekeurd		Tabellen moeten een samenvatting bevatten

		Lijsten



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Lijstitems		Goedgekeurd		LI moet een onderliggend item van L zijn

		Lbl en LBody		Goedgekeurd		Lbl en LBody moeten onderliggende items van LI zijn

		Koppen



		Naam van regel		Status		Beschrijving

		Juiste insluiting via nesting		Goedgekeurd		Juiste insluiting via nesting
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