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Dorpse samenwerking voor Spelt
Afvalinzameling en Smit Fietsen

Beter een
goede buur...
Beter een goede buur dan een verre vriend. Zo luidt het spreekwoord. Al kunnen we in het geval van Spelt
Afvalinzameling en Smit Fietsen beter spreken van: beter een goede buur én goede klant. Over en weer. Bowien
Haveman is klant bij Smit Fietsen en zo werd Smit Fietsen ook trouwe klant van Spelt Afvalinzameling.

Het klinkt zo eenvoudig; wie afval produceert,
moet het opruimen. Maar, waar laat je het? En, hoe
zorg je ervoor dat jouw afvalstromen gerecycled
worden of op een andere manier een tweede
leven krijgen? Smit Fietsen uit Wilnis heeft het
eenvoudig opgelost: hun bedrijfsafval wordt elke
drie weken opgehaald door Spelt Afvalinzameling
uit Nieuwveen. Hier worden de laatste bruikbare
afvalstromen nog gescheiden; vervolgens gaat
het afval naar de verbrandingsoven waar het wordt
omgezet in energie.

Die samenwerking voelt voor beide partijen als heel
vanzelfsprekend. “Ik woonde hier vroeger letterlijk
om de hoek. Mijn familie woont er nog en wij komen
voor alles omtrent onze fietsen bij Smit Fietsen”,
begint Bowien Haveman te vertellen. “Tijdens een
bezoek van mijn vader aan Smit Fietsen raakten
zij in gesprek over het afvoeren van bedrijfsafval.
Hij attendeerde mij erop om langs te gaan om een
en ander te bespreken.” Als accountmanager bij
Spelt afvalbedrijven is zij verantwoordelijk voor de
verkoop en dienstverlening van de rolcontainers.
“Wij kennen Silvia en Jochem van Smit Fietsen al
heel lang”, vervolgt Bowien. “De vervolgstap was dan
ook snel gemaakt; nu leveren wij de rolcontainers
die we elke drie weken voor hen legen.”
In de rolcontainer gaat het algemene bedrijfsafval.
Plastic, papier en karton wordt door Smit Fietsen
apart ingezameld. “Afval scheiden loont”, vervolgt
Bowien. “Allereerst is het natuurlijk veel beter om
het restproduct als nieuwe grondstof te gebruiken
en ten tweede reduceert het scheiden van afval
de kosten voor de klant. Omdat de afvalstroom
papier en karton bijvoorbeeld 100%
gerecycled wordt, zijn de kosten
voor het inzamelen van
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Spelt: ook voor
particulieren
Wat veel mensen wellicht niet weten, is
dat de diensten van Spelt Afvalinzameling
ook voor particulieren beschikbaar zijn. “De
gemeente haalt het afval steeds minder
vaak op”, stelt Bowien. “Dat geldt zeker
voor restafval. Als je niet drie weken wilt
wachten totdat de bak geleegd wordt, kun
je uiteraard ook bij ons een rolcontainer
bestellen. Dus zowel voor bedrijven
als particulieren geldt: uw afval,
onze zaak!”

die afvalstroom in vergelijking met bedrijfsafval
aanzienlijk lager.”
Papier en karton heeft Smit Fietsen in overvloed.
“Hier staat ons kartonafval van één dag”, vertelt
Silvia Kruyt. Ze wijst op een grote stapel kartonnen
dozen. “Alle nieuwe fietsen worden bij ons in dozen
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aangeleverd. En op dit moment vliegen de fietsen
als zoete broodjes over de toonbank. Dat betekent
dus dat wij ook veel afval produceren.”

Leasen en Fietsplan
Tachtig procent van alle fietsen die Smit Fietsen
uit Wilnis verkoopt, is elektrisch. “Ook voor
ondernemers is dat interessant”, vervolgt de vrouw
die samen met haar man Jochem de Wilnisse
fietsenwinkel rund. “Als werkgever zijn er mooie
constructies te bedenken om je medewerkers
meer te laten fietsen. Denk aan het leasen van
fietsen of het gebruik maken van Fietsplan.
Zo houd je je medewerkers fit en in beweging.
Nieuwsgierig naar alle mogelijkheden? Kom eens
bij ons langs!”

SMIT FIETSEN
Dorpsstraat 4 | Wilnis
www.smit-fietsen.nl
SPELT AFVALINZAMELING
Blokland 18 | Nieuwveen
www.spelt.nl
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