
Apeldoorn, 29 oktober 2018 

 

 

 

Onderwerp: Houd de beken vrij van tuinafval 

 

 

Beste bewoner, 

 

Samen zijn we zuinig op de unieke beken en sprengen rond Vaassen. Dat vraagt aandacht 

van ons allemaal. Daarom sturen wij u deze brief. Als Waterschap en Bekenstichting treffen 

we regelmatig tuin- of ander snoeiafval aan in en rond de beken. Dit is niet de bedoeling en 

kan leiden tot wateroverlast of juist tot een belemmering van de watertoevoer.  

 

Graag maken wij zoveel mogelijk mensen hiervan bewust. Wilt u ons helpen om deze 

bewustwording in de buurt te vergroten? En wilt u – als dit voor u zelf het geval is – uw eigen 

manier van werken aanpassen? Vooral in het najaar vallen er veel bladeren van de bomen. 

Ook worden er struiken gesnoeid. Het afval wordt door sommige mensen weggeveegd of 

weggeblazen, maar hoort niet thuis in de beken.  

 

Voor het wegbrengen van tuinafval vind u meer informatie op https://www.circulus-

berkel.nl/afvalstromen/snoeiafval/. Dit is een pagina op de website van afvalverwerker 

Circulus-Berkel. Deze instantie schrijft op zijn website: “Onder snoeiafval verstaan we takken 

van bomen en struiken uit uw tuin. Snoeiafval kunt u wegbrengen naar het Recycleplein en 

wordt in actieperioden aan huis opgehaald. Heeft u meer dan snoeiafval, bijvoorbeeld 

bladafval en gras? Dan valt dit onder groenafval. Dit kan worden weggebracht naar het 

Recycleplein maar wordt niet aan huis opgehaald.” 

 

In de meeste beken komen van nature al bladeren te liggen. Deze bladeren vallen van de 

bomen rond de beken. Dat is de natuurlijke hoeveelheid die de beek wel kan verwerken, in 

combinatie met onze onderhoudswerkzaamheden. Dat is echter geen reden om van de beek 

een transportweg te maken van tuinafval. We hopen van harte op uw medewerking!  

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Waterschap Vallei en Veluwe, tel. 

055 – 527 26 00. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dirk van Alphen 

De Bekenstichting 

 

Sjaak van den Bosch 

Waterschap Vallei en Veluwe  
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