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Afvalplan Lago Lago 2022 

Inleiding 
Dit document bestaat uit drie delen. In het eerste deel worden alle maatregelen beschreven om 
de hoeveelheid afval te verminderen volgens het principe Reduce, Reuse en Recycle. 
In het tweede deel van het document wordt beschreven hoe en met welke partijen de reststromen 
worden verwerkt. In het derde deel wordt ingegaan op het afval inzamelen in de omgeving. 

1. MAATREGELEN AFVAL – REDUCE, REUSE, RECYCLE 
 
Reduce: minder afval produceren 
Maatregelen:  

● Er worden uitsluitend bamboe (bio-afbreekbaar) rietjes gebruikt bij het serveren van 
drankjes. 

● De cateraars worden verplicht om bio-afbreekbare verpakkingen / bestek / servies te 
gebruiken bij het uitserveren van hun producten. 

● Er worden zoveel mogelijk grote verpakkingen dranken besteld om afval te verminderen. 
● Bij de leveranciers is afgedwongen tot het terugbrengen van de grote diversiteit in 

bekers. Dit komt het scheiden van de reststroom ten goede. 
● Wijn en cocktails wordt uit 20L vaten getapt, in plaats van blikjes en flessen. De tapvaten 

worden bewaard en gerecycled tot podium decoratie. 
● Er wordt geen gebruik gemaakt van confetti effecten of vergelijkbare single use FX. 

 
Reuse: hergebruiken van materialen 
Maatregelen:  

● Op het evenement wordt er gewerkt met een beker statiegeldsysteem. Bij het bestellen 
van het eerste drankje moeten bezoekers een halve munt statiegeld betalen. Bij het 
halen van een nieuw drankje levert de bezoeker de oude beker in en krijgt een neiuwe 
beker met het nieuwe drankje. Wanneer de bezoeker een beker verliest, moet er een 
nieuw statiegeld munt worden afgerekend bij de bestelling.  
Bij afloop van het event worden de bekers ingeleverd waarna deze vervolgens gescheiden 
aangeboden kunnen worden. 

● Chasing the Hihat organiseert per jaar meerdere festivals. Qua decor wordt er gekeken 
naar het maken van modulaire onderdelen welke op elk evenement voor unieke 
combinaties kunnen zorgen. Daarnaast wordt er ook in decoratie stukken geïnvesteerd 
welke voor een evenement te duur zouden zijn, maar over meerdere evenementen en 
jaren wel mogelijk zijn. Hiermee kan er ook in duurzamere verkregen materialen worden 
geïnvesteerd. Ten voorbeeld zijn er afgelopen jaar 150 strandstoeltjes met een eigen 
design gemaakt. Deze strandstoeltjes zijn op 3 van de 5 evenementen ingezet en worden 
aankomend jaar weer ingezet. 

● Bij de toiletten wordt er gebruik gemaakt van uitsluitend gerecycled toiletpapier met een 
EU-keurmerk. 
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Recycle: afvalscheiding om recycling mogelijk te maken. 
Mogelijke acties:  

● Achter de bars ziet de barmanager er streng op toe dat karton, glas, PMD en rest strikt 
gescheiden wordt.  

● Voor het recyclen van het PMD wordt er gewerkt met onze partner Milieu Service 
Amsterdam. Zij hebben namelijk een fabriek (Onder de naam Plastic Recycling 
Amsterdam) in het westelijk havengebied van Amsterdam geopend waar de PMD-stroom 
wordt verwerkt tot een 99,1% nieuwe hoogwaardige grondstof.  Wat deze fabriek zo 
uniek maakt, is dat het systeem vies en schoon + elk type plastic, drankkarton of blikje 
allemaal kan verwerken tot een hoogwaardige grondstof per type. Voor meer info: 
https://www.plasticrecyclingamsterdam.nl/en/process/. 
De volgende producten worden hiervan gemaakt: verpakkingsmaterialen voor eten, PET-
flessen, shampoo flessen, bakjes voor snack en patat.  
In 2019 was het een grote operatie om elk type plastic + vies en schoon afzonderlijk te 
scheiden. Met deze fabriek en samenwerking hebben wij een oplossing gevonden die 
ervoor zorgt, dat we een gebundelde rit kunnen doen i.p.v. verschillende kleine 
afzonderlijke ritten per type plastic naar de diverse verwerkers.   

● Wij maken frontstage onderscheid in drie type afvalbakken:  
o 1) PMD  
o 2) GFT  
o 3) restafval 

Rondom de catering zones worden deze types naast elkaar aangeboden. Omdat de 
verpakkingen van catering afbreekbaar zijn kan de bak biologisch worden aangeboden 
ter compostering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke richtlijnen 
kleurgebruik. 
De PMD en restafval bakken staan ook op verschillende posities tussen de verschillende 
podia opgesteld om zwerfafval te voorkomen. 

● Wij maken backstage onderscheid in 6 type afvalbakken. 
o 1) PMD 
o 2) Restafval 
o 3) GFT 
o 4) Glas 
o 5) Papier/Karton 
o 6) Grofvuil 

● Bij het evenement wordt gebruik gemaakt van munten. Deze munten worden na het 
evenement aan de leverancier teruggeven waarna deze kunnen worden gerecycled.  

● De cateraars worden verplicht om hun frituurvet te recyclen en in te leveren bij een 
verwerkingsbedrijf.  
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2. Verwerken afval 
 

Algemene gegevens 
Verantwoordelijk vanuit organisatie Chasing the Hihat: Ridder Haspels 
Telefoon: 0652002638 
E-mail: ridder@chasingthehihat.nl 
 
Gegevens schoonmaakbedrijf: van Paridon Group 
Website: https://vanparidongroep.nl/ 
Gegevens afval inzamelaar: van Paridon Group 
Website: https://vanparidongroep.nl/ 
 
Gegevens afvalverwerker: 

● PMD stroom wordt verwerkt door Milieu Service Nederland 
o Website: https://www.milieuservicenederland.nl/ 

● Voor de overige stromen willen wij dit laten verwerken door Suez. Na onderzoek hebben 
wij gezien dat deze partij op 5 km afstand van de evenementenlocatie een recycle point 
heeft. 

o Website: https://www.suez.nl 
● Mochten er vanuit de gemeente Montferland andere tips qua leveranciers zijn, houden 

wij ons graag aanbevolen. 

Afspraken inzameling per afvalsoort (Backstage & Frontstage) 
 
Restafval 
Grijze of zwarte bakken, kleuren volgens landelijke richtlijnen. 

● Frontstage wordt er gebruik gemaakt van 120 liter bakken. 
● Backstage wordt er gebruik gemaakt van 120 liter bakken. 
● Er zal daarnaast een kleine perscontainer komen in het backstage gebied. 

 
PMD 
Oranje bakken, kleuren volgens landelijke richtlijnen. 

● Frontstage wordt er gebruik gemaakt van 120 liter bakken. 
● Backstage wordt er gebruik gemaakt van 1100 liter bakken. 
● Er zal daarnaast een perscontainer komen voor het samenbrengen van alle PMD stromen 

en het verwerken daarvan door Milieu service. 
 
Glas 
Gele bakken, kleuren volgens landelijke richtlijnen. 

● Backstage bakken van 240 liter 
 
Papier & karton 
Blauwe bakken, kleuren volgens landelijke richtlijnen. 

● Backstage bakken van 1100 liter 
 
GFT 
Groene bak voor swill. 

● Frontstage bakken van 120 liter 
● Backstage bakken van 120 liter 

 
Grofvuil 

● Backstage container 
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3. Schoonmaak omgeving 

Naast het gehele evenemententerrein, zal de Paridon Groep ook verantwoordelijk zijn voor de 
afvalinzameling buiten het evenemententerrein. Het mobiliteitsplan wordt hiervoor als basis 
genomen, zodat alle stromen waar bezoekers van Lago Lago komen, ook worden 
schoongemaakt. Dit wordt gedaan tijdens de eindschoonmaak, wanneer de bezoekers van Lago 
Lago vertrokken zijn. Hieronder volgt een globaal overzicht van de te reinigen gebieden: 

• Parkeerterrein weiland 
• Aanlooproute vanaf parkeerterrein weiland naar entreegebied 
• Gebied rondom de kabelwaterskibaan 
• Bushalte Braamt, Stroombroek 
• Landal Stroombroek, de wegen rondom de huisjes 
• Gildeweg, oversteekplaats tussen Leisure Lands en Markant Outdoor centrum 
• Kilder / Braamweg, weg rondom Markant Outdoorcentrum 

 


