
In de tentoonstelling Te mooi om weg te gooien!, van 
1 maart tot en met 1 juni 2014 in het Gorcums Museum,
laten hedendaagse kunstenaars zien hoe zij hergebruik
in hun werk toepassen. Eén van de exposanten is Jan Eric
Visser (Leeuwarden, 1962) die zijn ecologische voetafdruk
reduceert door zijn eigen dagelijkse afvalstroom te trans-
formeren en te recyclen tot iets van nieuwe waarde. 
Hij vermaalt kranten en folders tot papierpulp en omkleedt
hiermee nieuwe vormen samengesteld uit zijn anorganisch
huisvuil. Met zijn werk houdt hij de maatschappij een
belangrijke spiegel voor. Het is dan ook niet vreemd dat zijn
werk op nationaal en internationaal niveau steeds meer
aandacht krijgt.

Om hergebruik te stimuleren is er een bijzondere samen-
werking ontstaan tussen de Reinigingsdienst Waard-
landen, de kunstenaar en het Gorcums Museum waar u
van kan profiteren! Lever de envelop van de uitnodiging
met uw naam en adresgegevens in aan de balie van 
het museum en ding mee naar een gratis kunstwerk van
Jan Eric Visser. Hij verwerkt de ingeleverde enveloppen
in een uniek kunstwerk. Want afval kan kunst worden!

Ton Versteeg, directeur van de Reinigingsdienst Waard-
landen, zal in de laatste week van de tentoonstel-
ling onder de retourzenders een gelukkige winnaar 
trekken.

Gorcums Museum 
Grote Markt 17
T (0183) 632821

Open: dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur en zondag 13.00-17.00 (vanaf 1 april 11.00-17.00)
www.gorcumsmuseum.nl
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Ding mee naar een kunstwerk* van Jan Eric Visser 



Waardevol afval

Waardlanden ondersteunt de gedachte dat afval waardevol is. Dat inzicht wordt ingegeven door de duurzaam-
heidsgedachte en het vertaalt zich naar meer service en gemak in een duurzaam afvalbeleid. Afval vormt een
grondstof voor het maken van nieuwe producten. Primaire grondstoffen worden zo bespaard en de milieu-
belasting door het verbranden van afval en het winnen van primaire grondstoffen neemt af. 

Om afval in te kunnen zetten als grondstof, is een juiste manier van afval weggooien essentieel. Deze juiste
manier is per afvalsoort, in de juiste voorzieningen. Waardlanden zorgt voor deze juiste voorzieningen bij de
woningen, in de wijken en op regionaal niveau. De voorzieningen worden frequent geleegd en schoongemaakt.
De afvalbrengstations hebben ruime openingstijden, containers voor een diversiteit aan afvalstromen en er
kan gratis een aanhanger geleend worden om afval naar de afvalbrengstations te vervoeren. 

In de werkwijze van Waardlanden staat service en gemak centraal zodat iedereen op een eenvoudige manier
mee kan doen met het gescheiden aanbieden van afval. Het inzamelen gebeurt met voertuigen die aan de
emissie-eisen voldoen. Ook werkt Waardlanden voor het inzamelen samen met lokale maatschappelijke
organisaties zoals de Avelingen Groep en kringloopbedrijven. Al het ingezamelde afval gaat via Waardlan-
den naar duurzame be- en verwerkers zodat zoveel mogelijk afval ingezet kan worden om nieuwe produc-
ten van  te maken. Kortom: bij Waardlanden is afval waardevol. 


