
Project Betuws Plastic 
 
Algemene omschrijving 
In 2021 heeft de samenwerking OFN en Avri een subsidie verkregen vanuit de Regiodeal 
voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Het resultaat is een 
haalbaarheidsonderzoek en opzetten business case naar het inzetten van grondstoffen uit 
gescheiden afvalstromen. Deze grondstoffen zullen worden ingezet om regionaal op te 
werken tot nieuwe producten en in te zetten als nieuwe producten in de infrastructuur en 
openbare ruimte van de regiogemeenten. Hierbij kan worden ingezet op toepassingen voor 
bijvoorbeeld landschappelijke inpassingen fruitteelt, windreductie fruitteelt, landschappelijk 
inpassing infrastructuur, geluidsreductie, buitenmeubilair, haltevoorzieningen voor het 
openbaar vervoer, fietsoverkappingen, etc.  Dit haalbaarheidsproject heeft tot doel: 
Avri en OFN willen de economische en technische haalbaarheid onderzoeken van het 
inzetten van grondstoffen uit reststromen voor de ontwikkeling van circulaire producten die 
eindgebruikers in regio FruitDelta Rivierenland kunnen afnemen, toepassen en duurzaam 
gebruiken. 
De concrete resultaten van dit haalbaarheidsproject zijn: 

• Business case 

• Eindrapportage 
De documenten zullen gebruikt worden door de managementteams van Avri en OFN om een 
go/no-go beslissing voor het vervolgtraject te nemen.  
 
Het bijgevoegde projectaffiche geeft meer inzicht in de aanpak van dit initiatief. 
 
De planning van dit initiatief is grofweg als volgt geweest: 

• 2021 – opstellen van projectplan en uitvoeren van deskresearch 

• 2021-2022 – doorrekenen van eerste resultaten vanuit de eerdere fase 

• 2021-2022 – ontwikkeling en uitwerking van Pleintje van Morgen als uithangbord wat we 

allemaal met deze materialen kunnen doen 

• 2022 – aanhaken van HAN Hogeschool voor het uitvoeren van een marktonderzoek 

• 2022 – afronding haalbaarheidsonderzoek 

 
Impact initiatief 
Het betreft een keteninitiatief van een grondstoffenleverancier, producent, kennisinstelling, 
werkzaak (werkbedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt) en inginieursbureau. 
Gedurende dit initiatief zijn er voorbeeldprojecten uitgerold in de regio ter bewustwording 
met veel publiciteit en zijn er verdiepende interviews afgenomen bij diverse gemeenten.  
 
De rol van OFN 
De Avri neemt hierbij de rol aan van toeleverancier van de grondstoffen en OFN de afnemer 
van de halffabrikaten en ontwikkelaar van de producten.  
De subsidie is verkregen voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie. Hierbij werken 
OFN en Avri intensief samen met ingenieursbureau Sweco en HAN Hogeschool uit 
Arnhem/Nijmegen.  
 
Impact 
Enkele voorbeelden van publicaties in de afgelopen periode: 



• https://www.avri.nl/over-avri-bestuur/nieuws/item/opening-eerste-pleintjes-van-morgen/ 

• https://www.regiorivierenland.nl/news/821/15/Opening-eerste-Pleintjes-van-Morgen 

• https://www.werkzaakrivierenland.nl/nieuws/medewerkers-van-werkzaak-monteren-en-

plaatsen-gerecycled-straatmeubilair-voor-de-pleintjes 

• https://geldersecirculaireinnovatietop20.nl/innovatie/pleintje-van-morgen/ 

• https://www.gelderlander.nl/rivierenland/heel-rivierenland-krijgt-bankjes-en-

speeltoestellen-gemaakt-van-afval-pleintje-van-

morgen~a60b511a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

• https://www.tiel.nl/opening-pleintje-van-morgen-het-leliepark 

 
Het haalbaarheidsonderzoek is nu zo goed als afgerond en er wordt nagedacht over het 
vervolg nav de inzichten van dit initiatief. 
 
Bewijslast 
Zie verzonden bestanden (notulen, documentatie etc). 
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