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Bedrijfsvriend worden 
bewuste keuze van Afvalzorg

Ook Vriend worden? 
Neem dan contact op met
Mystica Smorenburg:
0320 – 286 111

Gouden vrienden
Afvalzorg
Van Aalsburg BV
Tauw

Zilveren vrienden
De Waard Grondverzet BV
Donkergroen

Bronzen vrienden
A. de Jonge VOF
De Friesland Zorgverzekeraar
Hak & Rein Vos Notarissen
Kendes Rentmeesters en Adviseurs
Knipscheer Infrastructuur BV
Top & Top Schoonmaak Lelystad

Wij bedanken onze  
partners en vrienden!

Partners

Goed omgaan met je omgeving en 

zeker met de natuur op en rondom 

haar locaties, dat zijn voor Afvalzorg 

de redenen om Het Flevo- landschap 

als bedrijfsvriend te ondersteu-

nen. Dat geldt overigens ook voor 

onze zusterorganisatie Landschap 

Noord-Holland. Afvalzorg heeft in 

beide provincies vestigingen en wil 

een goede buur zijn. 

,,We vinden het vanuit ons beleid belangrijk om ons steentje bij te dragen aan 
natuur- en milieuprojecten in de omgeving van onze afvalverwerkingslocaties’’, 
legt Harm Ritsema uit. Hij is verantwoordelijk voor Beheer en Nazorg van alle Af-
valzorg locaties.
Afvalzorg verwerkt verschillende afvalstromen die niet gerecycled of verbrand 
kunnen worden en zorgt ervoor dat deze een veilige en goede plek krijgen. Dat 
gebeurt in Lelystad op locatie Zeeasterweg, naast Natuurpark Lelystad. Hier ont-
staat in de toekomst een groot gebied van 45 hectare dat omgevormd wordt 
tot recreatiegebied. Op de afvalheuvels ontstaat dan een terrein voor extensie-
ve recreatie en natuur, een vorm van dagrecreatie die versterkend zal zijn voor 
omliggende flora en fauna, en bewoners uit de omgeving. Te denken valt aan 
wandelen en fietsen. Ook de mogelijkheid om recreatie en natuur te combineren 
met het opwekken van duurzame energie uit zon is een kansrijke mogelijkheid 
voor de toekomst.
,,We wachten niet tot het zover is, maar zijn regelmatig met de beheerders van Het 
Flevo-landschap in overleg. Zo zijn we nu aan het kijken of we een extra bijdrage 
aan de biodiversiteit kunnen leveren bij ons aan de Zeeasterweg. Ook ondersteu-
nen we jaarlijks bij het opruimen van zwerfafval en het beheer van Flevohout.’’
Een ander project is het otterverblijf dat Afvalzorg ondersteunt. ,,We vinden dit 
soort duurzame projecten essentieel. De bezoeker kan de otter nu beter zien en 
vanaf het platform heb je prachtig uitzicht over hun leefgebied. Bovendien vin-
den we het naar onze medewerkers ook belangrijk om te laten zien dat we maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.’’
In 1997 nam Afvalzorg deze centraal gelegen locatie over van Rijkswaterstaat. Er 
was sprake van ernstige verontreiniging van het grondwater op een deel van het 
terrein. In 2002 werd de locatie heropend. Oude stortcompartimenten werden 
ontgraven en het afval werd op een verantwoorde manier verwerkt. Na deze sa-
nering legde Afvalzorg nieuwe stortcompartimenten aan. ,,Onze dienstverlening 
breiden we nog steeds uit. Zeeasterweg is hard op weg om de hoofdlocatie van 
Afvalzorg te worden. We willen nog meer de hoogte in gaan, waardoor in de toe-
komst een nog aantrekkelijker gebied ontstaat. Daarbij verliezen we de natuur 
niet uit het oog, sterker nog: die willen we met ons partnerschap verstevigen en 
straks ontsluiten voor de recreant.’’
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