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HUISKAMER VAN NEDERLAND ZO DUURZAAM MOGELIJK 

Zwerfafval te lijf 
met straatmeubilair

TEKST EN BEELD: LEON VAN 

VELZEN

Leden van de Vereniging Straatmeubilair zetten zich in om de openbare 
ruimte - de huiskamer van Nederland- zo mooi, schoon, veilig en duurzaam 
als maar mogelijk is te maken. Commercieel manager Michel Middendorp van 
Koninklijke Bammens uit Maarsen: “Het grote probleem dat wij daarbij te lijf 
gaan is zwerfafval.”

Michel Middendorp is gegrepen door het afvalvi-
rus. En als dat je eenmaal te pakken heeft, kom 
je er niet zomaar weer vanaf. Middendorp werkt 
nu ruim een jaar als commercieel manager bĳ  
Koninklĳ ke Bammens in Maarssen. Daarvoor 
werkte hĳ  vĳ ftien jaar bĳ  VelopA dat zich bezig-
houdt met de ontwikkeling van en handel in 
alle soorten straatmeubilair.
Bammens is een ĳ zersterke naam in de afvalwe-
reld. Oprichter Piet Bammens begon in 1850 een 
smederĳ  te Geertruidenberg. Het bedrĳ f ver-
huisde in 1920 naar Maarssen, haalde het ver-
zinkproces voor zĳ n metalen producten uit 

Commercieel manager Michel Middendorp van Koninklijke Bammens is gegrepen door het afvalvirus.

Duitsland naar Nederland om daarna toonaan-
gevend te zĳ n in de productie en verkoop van 
metalen afvalbakken, ondergrondse containers 
en rolcontainers. Nu werken er bĳ  het bedrĳ f 
circa 150 mensen.

Z W E R F A F V A L
Middendorp wil het niet mooier maken dan het 
is. Uiteindelĳ k wil Bammens zoveel mogelĳ k 
kwaliteitsafvalbakken produceren en verkopen 
in vooral West-Europa. Maar begaan met de 
strĳ d tegen zwerfafval zĳ n ze bĳ na allemaal bĳ  
Bammens. 

“Bĳ  Bammens hebben we systemen voor het 
scheiden, ophalen en verwerken van huishoude-
lĳ k afval. Het grote probleem dat mĳ n afdeling 
te lĳ f gaat is zwerfafval. Recent maakten wĳ  een 
e-book waarin we onze visie op zwerfafval uit de 
doeken doen. Zwerfafval zorgt voor veel erger-
nis. Het ziet er niet alleen onaangenaam uit, het 
trekt ongedierte aan en het opruimen kost ons 
allemaal honderden miljoenen euro’s per jaar. 
Zwerfafval is slecht voor mens, dier en natuur: 
het is de voornaamste veroorzaker van de plas-
tic soup. Het kan bodem en water vervuilen en 
dieren eten het op of raken erin verstrikt. Vis-
sen en andere zeedieren kunnen kleine deeltjes 
plastic opslaan in hun lichaam waardoor het in 
de voedselketen terecht kan komen.”

‘Vrijwel alle producten 
worden vervaardigd uit 

gerecycled staal’

Elk plastic fl esje dat in de natuur terecht komt 
is er één te veel. Middendorp verwĳ st naar 
recente metingen waarin wetenschappers bere-
kenden dat er in de ‘Great Pacifi c Garbage 
Patch’ zeker 80.000 ton plastic in zee drĳ ft. Dat 
is het gewicht van 500 jumbojets. 

D E S I G N K L A S S I E K E R
Afvalbakken moeten zo ontworpen zĳ n dat ze 
mensen verleiden hun afval er daadwerkelĳ k in 
te gooien: het Hollebolle Gĳ s-principe uit de 
Efteling. Eén van de bekendste producten van 
Bammens is de Capitole, een designklassieker 
die het Nederlandse straatbeeld heeft veroverd.
“Een degelĳ ke, economische afvalbak met een 
tĳ dloze uitstraling. In de loop der jaren is hĳ  
uitgegroeid tot de meest geplaatste afvalbak in 
de Benelux. Dit succes is mede te danken aan de 
handige manier waarop de bak geleegd kan wor-
den. De binnenbak is er makkelĳ k uit te halen 
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Afvalbakken moeten zo ontworpen zijn 

dat ze mensen verleiden hun afval er 

daadwerkelijk in te gooien.

Vereniging 

Straatmeubilair

Sinds januari dit jaar worden de Vereniging 

Straatmeubilair ondersteund door branche-

manager Miko Wijnands. “Binnen de vereni-

ging werken we aan drie thema’s. ‘Duurzaam 

en circulair straatmeubilair’, ‘smart straatmeu-

bilair’ en we kennen een ‘marktdossier afval-

bakken’. Eén van de belangrijke taken van de 

Vereniging is in gesprek gaan met de inrichters 

van de openbare ruimte, zowel de leden 

onderling als met de overheid. Zo bezochten 

onze leden van de sectie Fipavo (fi etsparkeer-

voorzieningen) de gemeenten Rotterdam en 

Utrecht en zal de sectie afvalbakken binnen-

kort te gast zijn in Amsterdam. Doel daarvan is 

om op hoog ambtelijk niveau de visies en 

inzichten van zowel de branche als de over-

heid met elkaar te delen. Dit om te komen tot 

een goede en duurzame inrichting van de 

openbare ruimte in Nederland. Dat gaat om 

een breed scala aan producten: zitmeubilair, 

fi etsparkeersystemen, afvalbakken, boombe-

schermers, bloembakken, afzetpalen en 

overkappingen. Dit alles om de openbare 

ruimte – de huiskamer van Nederland- zo 

mooi, schoon, veilig en duurzaam als maar 

mogelijk is te maken.”

en één tik tegen het deurtje en deze valt in het 
slot. Als je per dag een paar honderd bakken 
leegt, is dat prettig werken.”

V E I L I G H E I D
Er zĳ n vele partĳ en die op de een of andere 
manier betrokken zĳ n bĳ  de inrichting van de 
openbare ruimte. Middendorp onderscheidt een 
aantal klantengroepen waar het bedrĳ f zich spe-
cifi ek op richt. Denk aan gemeenten, afvalinza-
melaars, onderwĳ sinstellingen, handel en 
industrie, horeca en recreatie, detailhandel en 
vervoersbedrĳ ven. Een breed pallet aan klanten 
die om een breed pakket aan producten vragen 
op het gebied van zwerf-, kantoor-, huishoude-
lĳ k- en bedrĳ fsafval. Constructeurs van Bam-
mens tekenden de ondergrondse containers die 
in heel Nederland te vinden zĳ n. Ze voldoen 
perfect aan de kernwaarden die Bammens for-
muleert. “Degelĳ k, robuust, sociaal, duurzaam 
en vernieuwend. Uiteraard moeten systemen 
bovendien veilig zĳ n. Door een inventieve vei-
ligheidsvloer wordt voorkomen dat iemand tĳ -
dens het hĳ sen en legen van de ondergrondse 
container in de betonput valt”, zegt 
Middendorp. Vrĳ wel alle producten worden ver-
vaardigd uit gerecycled staal. “Een belangrĳ ke 
bouwsteen onder onze ‘Think Green’-fi losofi e. 
Dit betekent ook dat we het inzamelen en trans-
porteren van afval met onze producten en dien-
sten zo effi  ciënt mogelĳ k willen maken. Het 
resultaat? Nog meer zwerfafval, huishoudelĳ k 
afval en bedrĳ fsafval in de keten van inzame-
ling, transport en verwerking, zodat van afval 
weer grondstoff en voor nieuwe producten 
gemaakt kunnen worden.” 

Eén van de nieuwste ontwikkelingen bĳ  Bam-
mens is het meten van de hoeveelheid afval in 
een afvalbak of container met behulp van vul-
graadmeetsystemen. Internet of Things (IoT) 
doet dus ook zĳ n intrede in de afvalmarkt. 
“Samen met partners zoeken we naar de beste 
oplossingen, zodat wagens een optimale route 
kunnen rĳ den bĳ  het ledigen van de bakken. 
Dat voorkomt uitpuilende bakken waar het 
afval naast ligt of gezet wordt en verspilling 
doordat de lediger geen vrĳ wel lege bakken 
beetpakt.”

O M Z E T G R O E I
Bammens is druk bezig de interne organisatie 
naar weer een hoger niveau te tillen om aan de 
toenemende vraag en eisen van de klant tege-
moet te komen. De marketing is aangescherpt 
wat onder andere resulteerde in een heden-
daagse website. Middendorp: “Tĳ dens de crisis 
maakte Bammens lastige jaren mee. Die periode 
is voorbĳ . Vorig jaar realiseerden we twintig 
procent omzetgroei. Dat positieve momentum 
willen we versterken. Waar we in de naaste toe-
komst sterker op willen inzetten is productont-
wikkeling en het verkorten van de doorloop- en 
levertĳ den. We hebben veel ‘lieve’ klanten, die 
vaak wel begrip hebben als ze een weekje extra 
op hun bakken moeten wachten. Vind ik niet 
bĳ  deze tĳ d passen. Zowel in de productie als bĳ  
de verkoop kunnen we nog stappen zetten. Daar 
werken we met zĳ n allen dan ook hard aan.”•

www.bammens.com

www.straatmeubilair.org


