
Speerpunten afvalbeleid: Minder afval, betere scheiding! 
 
In totaal gaat het om ruim 1.000 ton afval per jaar dat we met elkaar op de VU Campus produceren, 
verdeeld over zo’n 30 afvalstromen die we gescheiden inzamelen. 
 
Speerpunt 1: Minder afval (preventie) 
We streven ernaar de hoeveelheid (rest)afval per persoon de komende jaren met minimaal 10% af te laten 
nemen. Dit hangt ook samen met de kosten voor (verwerking van) afval.  

 
Speerpunt 2: Meer bewustwording 
We willen studenten en medewerkers actief informeren over ‘hoe we het doen op de VU’ (ambitie, 
resultaten, verbeteringen, etc.). Ook de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de afvalstations kan beter. 
We willen actief in gesprek met studenten en medewerkers over mogelijke verbeteringen. De Green Office 
is hierin een belangrijke gesprekspartner. In het voorjaar van 2020 zijn er verschillende 
experimenten/onderzoeken, bijvoorbeeld naar signing op de milieustations in het Hoofdgebouw en een 
onderzoek naar zwerfafval op het campusplein.  
 
Speerpunt 3: Beter scheiden van afval 
We streven ernaar de scheiding van ons afval met minimaal 15% te verbeteren. We kiezen voor een aantal 
duidelijke stromen die gescheiden inzamelen, zoals vertrouwelijk papier, papier/karton, plastic, blik en 
drinkpakken (PBD) en koffiebekers en passen daar onze inzamelstations op aan. Het aantal losse 
prullenbakken voor restafval op de VU moet omlaag. Waar mogelijk maken we gebruik van de iconen voor 
afvalscheiding die door de Rijksoverheid zijn ontwikkeld (programma VANG), zodat voor iedereen duidelijk 
is welk afval waar thuishoort. In het voorjaar van 2020 starten we een pilot afvalscheiding in het 
Transitorium. De pilot gebruiken we ook om verschillende inzamelstations te testen. Ook gaan we in 
gesprek met huurders/leveranciers op de VU Campus over (betere) afvalscheiding en onderzoeken we de 
mogelijkheden om ‘koffie-prut’ apart in te zamelen en te verwerken. 
 
Speerpunt 4: Zo hoog mogelijk ‘op de afvalladder’  
De VU volgt het geldende Landelijk Afvalbeleid Plan (LAP). Ons afval wordt minimaal omgezet in brandstof 
of energie (D). Waar mogelijk proberen we een stapje hoger te komen op ‘de afvalladder’. Hierbij werken 
we nauw samen met anderen.  Het voorkomen van afval (preventie) is de hoogste trede.  
 
Figuur 1: Afvalladder 

 
 
Speerpunt 5: Veiligheid voorop  
De inzameling, opslag en afvoer van (gevaarlijk) afval voldoet aan wet- en regelgeving. De verwerking is 
uitbesteed aan een erkende afvalverwerker. Er doen geen (structurele) situaties voor die gevaar voor mens 
of milieu opleveren. Voorjaar 2020 wordt het handboek Afvalbeheer VU ge-updatete.  
 
Speerpunt 6: Actief sturen  
We willen actief sturen op het verminderen en beter scheiden van ons afval. We hebben inzicht in welk 
afval waar wordt geproduceerd en in welke omvang. Aan de hand hiervan kijken we, samen met anderen, 



continu waar verbetering mogelijk is. Met onze leveranciers zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop 
zij aan ons rapporteren.  
 
 
Zero Waste Zuidas 2030  
Begin juni 2019 heeft de VU, samen met zo’n 25 andere partijen op de Zuidas, het ambitiedocument Zero 
Waste Zuidas 2030 ondertekend. In dit document spreken partijen de ambitie uit om toe te werken naar 
een Zuidas waar geen afval meer vandaan komt. Van nu naar nul in 2030. Ter info: op dit moment 
produceert de gehele Zuidas meer dan 1.7 miljoen kg. restafval! Door samen op te trekken, bundelen we 
onze denkkracht en door volume te creëren, kunnen we de markt in beweging krijgen. Denk aan het 
gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen, het formuleren van uniforme inkoopkaders en het delen van 
best practices. In 2019 is een start gemaakt met het in kaart brengen van de voorkomende afvalstromen, -
volumes en ophaalfrequenties op de Zuidas. Bekeken wordt waar verbetering mogelijk is. In 2020 staan de 
afvalstromen (vertrouwelijk) papier, karton, plastic/PBD en SWILL centraal.  
 
Figuur 2: Infographic Zero Waste Zuidas 

 


