
DWS scenario’s Liefdewerk Oud Papier  (OPK)

    Gemeente Leusden adopteert alle klanten van DWS. DWS stopt per 12  - 2021.                       

Alle DWS klanten blijven hun papier gunnen middels de nieuwe adoptie - kliko voor het 

bergen van oud papier en karton (OPK). Door het plakken van een grote sticker, vgl 30 km 

sticker, op de OPK kliko is kenbaar wie de adoptanten zijn. DWS ontvangt per sticker een 

‘meerwaardebedrag’ omdat de gemeente alle klanten heeft overgenomen. Achterveldse 

bewoners van hoogbouw ontvangen, op verzoek, een kleine adoptiesticker en gunnen zo 

een deel van de ‘meerwaarde’ van het aangeleverde OPK.

 

  Gemeente Leusden informeert per brief uitvoerig de inwoners van Achterveld tot het 

voornemen om een ‘gratis’ kliko te leveren voor de 4 wekelijkse stoepinzameling. Inwoners 

ontvangen de optie om zich vooraf, voor de ontvangst van een kliko, af te melden middels 

de opting out methode. DWS continueert de maandelijkse brenglocatie Klettersteeg en biedt 

tevens een nieuw in te richten permanente voorziening nabij gebouw De Moespot. Dit is 

aantrekkelijk voor het oud papier aanbod dat meelift op, al beoogd bezoek, naar deze plek 

waar ook een milieuparkje aanwezig is.

  Gemeente Leusden voert het geplande voornemen uit waarbij alle grondgebonden 

percelen een OPK kliko ontvangen. Naar verwachting circa 250 bewoners mogen deze 

vervolgens zelf retourneren naar brengstation ’t Spieghel; geen opting out.                         

DWS blijft actief in een dalend aanbod op de oud papiermarkt en ziet ook elk jaar een 

gestage afname van vaste klanten. De tonnages vertonen dus een dalende lijn evenals de  

meerwaarde, inkomsten.

  Gemeente Leusden start in Achterveld met een circulaire pilot. De in 2017 geleverde PBD 

kliko wordt een OPK kliko met een legingsfrequentie van zes weken. Het PBD wordt met 

speciale plastic zakken voorzien van een logo, op de stoep, ingezameld.  Hierbij worden 

beladers ingezet met regeling social return on investment (SROI) . De inzamelingsfrequentie 

is 1 x per 2 weken in de maanden mei t/m augustus. En 1 x 3 weken in de overige koudere 

maanden.                                                                                                                                     

Meerdere referenties, o a Scherpenzeel, wijzen op NUL kilo afkeur vanwege stoorstoffen ! 

De OPK kliko wordt geleegd middels zijbelading; Chauffeur is tevens belader.                      

DWS plaatst in overleg met gemeente en sv Achterveld een permanente brengvoorziening 

nabij Klettersteeg welke gewisseld wordt bij 90 % volmelding. Ook De Moespot ontvangt een 

permanente brengplek.  

Inwoners van Achterveld ontvangen maatwerk en adequate flankerende voorzieningen. 

Middels opting out worden de wensen aangegeven. De gemeente beloont de deelnemers 

aan deze circulaire pilot met een Kringloopbon van 25 euro.


