
Ooit begon Arjon met 
Qphoto, dat op het gebied 
van fotografie zijn sporen 
in de Hoeksche Waard al 
heeft verdiend. De Q in de 

naam staat voor quality, in het Engels 
kwaliteit. Daaraan is ‘photo’ toege-
voegd, wat staat voor de passie voor 
fotografie. Op 2 februari 2007 startte 
hij daarmee, zoon Jeffrey kwam al 
snel in de zaak. Hun aanvankelijke 
doel was de Hoeksche Waard in beeld 
te brengen met stock- en nieuwsfoto’s, 
maar al snel bleek er grote behoefte 
te zijn aan professionele fotografie 
en werden ze steeds vaker gevraagd 
om te fotograferen voor bedrijven en 
particulieren.

Vooral zoon Jeffrey (Arjon: ’Ik ben 
apetrots op hem’) ging in dat fotovak 
verder en Arjon richtte zich meer 
op Paperworks, een grafisch bedrijf, 
gespecialiseerd in het verzorgen van 
reclameproducties in de breedste zin 
van het woord. Van daaruit kwam hij 
op de kartonnen afvalbak, een duur-
zaam alternatief voor afvalbakken die 
gemaakt zijn van nieuw of gebruikt 
plastic of metaal.

Circulair
Zeven jaar geleden ontwierp de aan 
de Parallelweg in Maasdam wonende 
Arjon de duurzame, circulaire karton-
nen afvalbak voor eigen gebruik, 
gemaakt van een natuurlijk product, 
het zogenaamde Kraftliner-karton. 
Restafval, plastic en papier en gft, je 
kon het heel efficiënt scheiden, zonder 
dat het een rommeltje werd. Een ook 
al milieuvriendelijke, 100% recycle-
bare sticker erop, vastgezet met lijm 
die geen schadelijke stoffen voor het 
milieu bevat, en dan was meteen 
voor iedereen duidelijk wat er in zo’n 
Afvalbox moet. Nergens meer plastic 
zakken, om het afval in te doen, maar 
keurig een rijtje kartonnen boxen, alle 
voorzien van een plastic vuilnis- of 

pmd-zak. Met losse deksels voorzien 
van een ook al weer milieuvriendelijke 
coating, waardoor ze met een natte 
doek schoongemaakt kunnen worden.

Mensen in zijn directe omgeving von-
den het een prachtig ding en wilden 
die ook. Hij kreeg zoveel positieve 
reacties dat hij eind 2015 besloot om de 
afvalbakken onder de naam Afvalbox 
te gaan produceren. Want ook bedrijfs-
matig kon je er allerlei kanten mee op 
en niet alleen afval maar bijvoorbeeld 
ook restmaterialen voor recycling in 
verzamelen.

Met de afvalbakken van Afvalbox, 
meldde Arjon de directies van bedrij-
ven en instellingen, kun je alle kanten 
op. Arjon: “Een fijne werkplek begint 
bij een goede werkomgeving en dat 
is precies waar Afvalbox aan bij wil 
dragen. Als je meerdere afvalbakken 
op een centrale plek plaatst, creëer 
je een afvalstraatje dat prullenbak-
ken onder de bureaus kan vervangen. 
De werknemers lopen dan naar het 
straatje met hun afval, worden hier-
door bewuster van afvalscheiding en 
maken méér stappen op een werk-

dag. Zo dragen de afvalbakken van 
Afvalbox niet alleen bij aan een beter 
leefmilieu, maar ook aan het welzijn 
en de gezondheid van personeel. Ze be-
sparen bovendien kosten op het legen 
van de vele prullenbakken. Als bedrijf 
of instelling lever je een belangrijke 
bijdrage aan zowel een beter milieu als 
aan een duurzame werksfeer.”

Extreem sterk
De afval-inzamelbakken van Afvalbox, 
vertelt een enthousiaste Arjon, zijn 
gemaakt van een natuurlijk product, 
het zgn. Kraftliner-karton. Arjon: “Dit 
is een zuivere papiersoort, afkomstig 
van uitsluitend FSC-goedgekeurde 
bomen; al die bomen worden dus 
herplant. Het productieproces geeft 
vrijwel geen uitstoot van koolstofdi-
oxide, CO2, en de afvalbak is ook nog 
eens extreem sterk. Je kan er gewoon 
op zitten.”

De Afvalbox heeft een bewezen 
levensduur van meer dan vijf jaar, af-
hankelijk van hoe men ermee omgaat 
uiteraard, en is aan het einde van zijn 
levensduur volledig recyclebaar in 
de papierindustrie. Arjon: “Omdat de 

vezels nog lang zijn, kan er, na jaren-
lang gebruik, zeker nog zeven keer 
een krant van worden gemaakt.” En: 
“Je merkt nu al aan alle kanten dat er 
een tekort is aan grondstoffen en dat 
wordt alleen maar erger. Recyclen is 
echt de toekomst.”

De Maasdammer is ook partner van 
MVO Nederland, een beweging van 
ondernemers in Nederland die zich 
inzetten voor een nieuwe economie en 
werken aan een duurzame toekomst. 
Daarom worden ook mensen die een 
achterstand hebben op de arbeids-
markt ingezet bij de productie en het 
plaatsen van bijproducten voor de 
Afvalbox. Dat gebeurt bij sociale werk-
plaatsen als HW Werkt in Oud-Beijer-
land en De Hoop in H.I. Ambacht en de 
penitentiaire inrichting in Dordrecht. 
Dat geldt o.a. voor de ook door Arjon 
ontworpen koffiebeker-inzamelsys-
temen, de veerkrachtige stalen ringen 
die in de vierkante boxen (van 37x37 
cm., met diverse hoogtes: 60, 80 of 97 
cm.) passen en waaraan een plastic 
zak kan hangen en de verrijdbare 
dolly’s om meerdere afvalbakken in te 
plaatsen.

Afvalbox doet ook mee aan 
het project ’Maak je school 
afvalvrij’
van de Regionale Afvalstoffen Dienst 
(RAD) Hoeksche Waard om de leerlin-
gen van de basisscholen op het eiland 
bewust te maken dat afvalscheiding 
loont. Arjon: “Op scholen wordt aan 
veel meer gewerkt dan alleen kennis 
bijbrengen. Er wordt niet alleen onder-
wijs gegeven maar ook een bijdrage 
geleverd aan de opvoeding. Met de 
afvalbakken van Afvalbox kan ik daar 
een handje bij helpen. Je kan kinderen 
bijvoorbeeld tijdens de handarbeidles 
de afvalbakken laten decoreren, om 
ze er op deze manier spelenderwijs 
bij te betrekken. Wat is er mooier dan 
je afval op een leuke en makkelijke 
manier te scheiden in een door jezelf 
beschilderde afvalbak.”
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De kartonnen afbalbakken van Maasdammer  
Arjon Groeneweg gaan heel Europa door

’Met de Afvalbox werk je  
aan een duurzame toekomst’

Ondernemer van de maand november: Afvalbox

Hij noemt het een duurzaam en 
vooral milieuvriendelijk alter-
natief, de kartonnen afvalbak 
van Afvalbox. Maasdammer 
Arjon Groeneweg is er op heel 
kleine schaal - eigenlijk alleen 
maar voor eigen gebruik - mee 
begonnen, maar inmiddels zet 
hij ze door het hele land af en 
staan er duizenden bij toonaan-
gevende internationale bedrij-
ven, universiteiten, scholen en 
ziekenhuizen (ook voor hygië-
nedoekjes en covid-afval), bij 
detailhandelaren en afvalver-
werkers en in overheidsgebou-
wen en openbare instellingen. 
Ook in België, Denemarken, 
Duitsland, Spanje, Frankrijk en 
Oostenrijk, waar sinds kort in 
Wenen ook een wederverkoper 
zit, worden ze veel verkocht. 
Daarom heeft Hoeksche Waard 
Exclusief  Arjons bedrijf Afval-
box uitgeroepen tot Onderne-
mer van de maand november.

Arjon Groeneweg ontwierp de duurzame, circulaire kartonnen Afvalbox voor eigen gebruik, maar verkoopt er nu duizenden door heel Europa.
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