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Archiefvormer
Afvalverwerkingsinstallatie Noord (A.V.I.)

Inleiding
Organisatie en taken
De allereerste gemeentelijke plannen voor de oprichting van een vuilverbrandingsbedrijf met
sorteerinrichting stammen uit 1913. In 1919 werd in Amsterdam-Noord de Vuilverbranding
officieel geopend door burgemeester Tellegen. Het gebouw bestond uit acht ovens met ieder
een eigen pijp. De installatie bleek al snel te klein, maar het zou tot 1966 duren voordat er een
belangrijke uitbreiding werd gerealiseerd: Afvalverwerkingsinstallatie-Noord.
In mei 1969 ging de grotere AVI-Noord (AVI-Noord 2) van start. De acht kleine ovens waren
vervangen door vier grote en de nieuwe installatie kreeg twee pijpen van 103 meter hoog. Ook
deze inrichting zou al snel te klein blijken te zijn. In 1986 vond een reorganisatie plaats opdat
het functioneren van de vuilverbrandingsinrichting verbeterd werd en efficiencybesparingen gerealiseerd werden.
Omdat verdere uitbreiding van de installatie aan de Papaverweg 59 een bedreiging vormde voor
het milieu in Noord, moest dit onderdeel van de dienst Stadsreiniging uitwijken naar het Westelijk Havengebied. Hier werd de nieuwe AVI-West gebouwd die in 1993 open ging. In hetzelfde
jaar werd de installatie in Noord gesloten en de twee grote schoorstenen van de voormalige
vuilverbranding aan Zijkanaal I opgeblazen.

Verantwoording van de inventarisatie
Dit archief van AVI-Noord loopt over de periode 1980-1993. Het bevat voor het merendeel
stukken die op de Papaverweg 59 waren ontvangen en opgemaakt. Na realisatie van de binnengemeentelijke deconcentratie, in 1982, begon men met archivering op de locatie AVI-Noord.
Hiernaast bevinden zich ook nog stukken over AVI-Noord in het archief van de dienst Stadsreiniging (toegangsnummer 5274), zoals de accountants controlerapporten over de jaren 19831985 (inventarisnummer 1033).
Registratie en archivering vond plaats aan de hand van de Basisarchiefcode voor de gemeentelijke, regionale en provinciale administraties, met eigen notaties op het taakgebied van afvalverwerking. Gebruikte indelingen en trefwoorden zijn zoveel mogelijk gehandhaafd in deze
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inventarisatie. Soms was het nodig dossiers samen te voegen, onderzoeken en onderzoeksresultaten te splitsen en dossieromschrijvingen aan te scherpen of concreter te maken. Dit resulteerde
in een geringer aantal dossiers.
Vernietiging op basis van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in
gemeentearchieven, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 20 december 1983, kon
beperkt blijven tot 5 cm. Dit archief omvat in zijn geheel nu 4 meter.

Inventaris
1 Organisme
1 Archiefcode gebruikt bij Afvalverwerkingsinstallatie Noord 1980 ca. 1 omslag
36 Aan derden geleverde gegevens en informatie op het gebied van afvalverwerving
1981 - 1989 1 omslag
92 stukken betreffende de verkrijging van de lozingsvergunning voor de vuilverbrandingsinrichting 1984 - 1986 1 omslag
2 Stukken betreffende wijzigingen in het organisatieschema 1984 - 1988 1 omslag
39 Stukken betreffende de mogelijke samenwerking van afvalverwerkingsinstallaties bij
de afzet van reststoffen 1986 - 1987 1 omslag
58 Jaarplannen voor de jaren 1989-1991 1987 - 1990 1 omslag
35 Geleverde adviezen aan de gemeente Amsterdam en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer inzake afvalstoffen 1989 1 omslag
75 Sluiting van de centrale en de verkoop van installatie-onderdelen aan derden 1992
- 1993 1 omslag
2 Personeel
48 Stukken betreffende de verbetering van de arbeidsomstandigheden 1982 - 1985 1
omslag
84 Onderzoeken naar de gevolgen van vuilverbranding voor personeel en organisatie
1984 - 1989 1 omslag
50 Klachten betreffende de samenwerking met huisvuilaanleverende stadsdeelmedewerkers 1989 - 1992 1 omslag
3 Financien
55-57 Stukken betreffende de begroting voor de dienst over de jaren 1981-1992 1980 1991 2 pakken en 1 omslag
55 1981-1988 1980 - 1987
56 1989-1990 1988 - 1990
57 1991-1992 1990 - 1991 1 omslag
88 Correspondentie en ingevulde verklaringen inzake heffingen voor het verwerken van
aangeboden chemische afvalstoffen 1982 - 1989 1 omslag
79 Eindrapport van de projectgroep Budgetbewaking Vuilverbrandingsinrichting van
de dienst Stadsreiniging 1983 1 omslag
53 Stukken betreffende tariefverhogingen voor het verwerken van huisvuil van particulieren 1983 - 1984 1 omslag
52 Rapporten van de Gemeentelijke Accountantsdienst betreffende controle van de administratie en de jaarrekening over de jaren 1985-1992 van de Afvalverwerkingsinrichting Noord 1986 - 1993 1 pak
54 Stukken betreffende tariefverhogingen voor het verwerken van afvalstoffen van derden 1987 - 1992 1 omslag
4 Gebouwen en terreinen
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vb Stukken betreffende de oprichting van de vuilverbrandingsinrichting 1981 - 1988 3
omslagen
91 Introducerende, begeleidende en afrondende stukken 1981 - 1988
89 Vergunningsaanvraag 1983
90 Bijlagen bij de aanvraag van 1 september 1983 1983
69 Stukken betreffende de ingebruikgeving van terreinen en gebouwen ten behoeve van
de start van de organisatie 1982 - 1984 1 omslag
vb Stukken betreffende de inrichting, wijziging en het onderhoud van de wegen en
terreinen rondom de verbrandingsinstallatie 1982 - 1992 2 pakken
61 - 1982 - 1988
62 - 1989 - 1992 1 omslag
11 Stukken betreffende de aanleg van een regionaal depot voor chemisch afval (AVINoord) 1983 - 1989 1 omslag
70 Stukken betreffende de inrichting en het onderhoud van de kantoorgebouwen op
het terrein 1984 - 1992 1 omslag
vb Stukken betreffende de inrichting en het onderhoud van de dienstgebouwen op het
terrein 1984 - 1992 2 pakken
71 - 1984 - 1989
72 - 1990 - 1992 1 omslag
63 Stukken betreffende het onderhoud van de vuilstortbunker 1986 - 1989 1 omslag
64 Stukken betreffende het onderhoud van de schoorstenen van de verbrandingsinstallatie 1986 - 1991 1 omslag
65 Stukken betreffende onderhoud en instandhouding van de bedrijfswerkplaats 1986
- 1992 1 omslag
66 Stukken betreffende onderhoud aan de heftruckgarage 1987 - 1988 1 omslag
67 Stukken betreffende het opbaggeren van morsvuil uit het Van Hasseltkanaal nabij
de verbrandingsinstallatie 1987 - 1991 1 omslag
74 Bodemonderzoek van het middenterrein ten behoeve van toekomstige opslag van
slakken (afvalstoffen) 1988 1 omslag
68 Stukken betreffende plaatsing van en onderhoud aan de balenopslagloods 1988 1992 1 omslag
76 Bodemonderzoeken in verband met de sluiting van de centrale en overdracht van
het terrein aan stadsdeel Amsterdam-Noord, met correspondentie 1990 - 1992 1
omslag
73 Sloopbestek 1991 en kostenraming, met bijlagen uit 1988 1991 - 1992 1 omslag
77 Sloopvergunning voor het slopen van enkele bouwwerken op het terrein bij gebouw
Papaverweg 59 1992 1 omslag
5 Machines, ovens en toebehoren
81 Geluidonderzoek verricht in en rondom de gebouwen en installaties van de vuilverbrandingscentrale 1982 1 omslag
3-4 Stukken betreffende het beheer en onderhoud van installaties en machines benodigd
voor afvalwerking 1982 - 1988 2 omslagen
3 Deel 1 1982 - 1987
4 Deel 2 1983 - 1988
51 Stukken betreffende de aanschaf van een tweede verticale verdamper unit bij de
firma Esmil 1983 - 1986 1 omslag
8 Stukken betreffende de (financiele) voorbereiding van de aanschaf van een huisvalscheidingsinstallatie 1983 - 1987 1 pak
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82 Haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van de aanschaf van een afvalscheidingsinstallatie (duitstalig) 1984 1 omslag
78 Stukken betreffende sloop- en saneringsplannen met betrekking tot de onderdelen
van de centrale 1985 - 1987 1 omslag
22-25 Stukken betreffende het optimaliseren van kalkinjecties in de verbrandingsovens
1986 - 1992 2 omslagen
22
23
24
25

- 1986 - 1989 1 omslag
- 1990 - 1992 1 omslag
Foto’s van de verbrandingsovens 1986 1 omslag
Bouwtekeningen van de verbrandingsovens 1989 1 omslag

49 Stukken betreffende het onderhoud van de afvalverbrandingsroosters 1986 - 1992
1 omslag
85 Resultaten van onderzoek naar de hoeveelheid en samenstelling van naar derden
afgevoerde ketelassen 1987 - 1991 1 omslag
5-7 Stukken betreffende de aanschaf, het beheer en onderhoud van een voorscheidingsinstallatie voor ingezameld huisafval 1987 - 1992 3 omslagen
5 - 1987
6 - 1988
7 - 1988 - 1992
80 Stukken betreffende de uitvoering van emissiemetingen 1987 - 1992 1 omslag
86 Resultaten van analyses van ketelwater 1987 - 1992 1 omslag
87 Resultaten van afvalwateronderzoek uit putten op het terrein en monsterpunten in
de centrale 1988 - 1993 1 omslag
26-30 Emissie-meetresultaten per ketel van de verbrandingsovens 1990 - 1992 5 omslagen
26
27
28
29
30

-

08/1990
01/1991
05/1991
08/1991
11/1991

-

12/1990
04/1991
07/1991
10/1991
01/1992

47 Rapportages inzake rookgasmetingen van stof en gasvormige componenten aan de
verbrandingsketels 1-4 1990 - 1992 1 omslag
6 Afvalverwerking
6.1 Algemeen
9 Stukken betreffende het niet laten doorgaan van huisvuilverwerking door Regin
in Haarlem 1980 - 1988 1 omslag
31 Stukken betreffende afvalverwerking in het algemeen 1984 - 1989 1 omslag
59 Voorstel van directeur J. Boersma aan de wethouder van Gemeentewerken,
Participatie en Milieuzaken om de subsidie voor het experiment MilieubrigadeNoord te beeindigen 1987 1 stuk
10 Stukken betreffende de regeling voor de aanpak van kleine incidenten op het
gebied van onbeheerd achtergelaten (chemische) afvalstoffen (’Regeling kleine
incidenten’) 1987 - 1991 1 omslag
83 Onderzoeksrapport naar Fluff/BRAM (Brennstoff aus Muell) in de verbrandingscentrale Noord 1988 1 omslag
45 Stukken betreffende de inzameling en het transport van afval naar de installatie
Noord via schuiten 1988 - 1992 1 omslag
6.2 Huishoudelijk afval
37 Stukken betreffende het transport van ingezamelde afvalstoffen ter verwerking
elders in verband met revisies of storingen 1982 - 1992 1 omslag
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46 Stukken betreffende de verwerking van afval aangeleverd door het Samenwerkingsorgaan Westfriesland 1986 - 1987 1 omslag
38 Stukken betreffende compostering van GFT-afval 1987 - 1991 1 omslag
GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval
41 Maandelijkse overzichten van de aanvoer van afvalstoffen uit omliggende gemeenten 1987 - 1992 1 omslag
6.3 Chemisch afval
15 Stukken betreffende de inzameling en verwerking van chemisch afval 1976 1986 1 pak
20 Overeenkomst met de Universiteit van Amsterdam inzake inzameling en verwerking van klein chemisch afval 1980 - 1985 1 omslag
vb Stukken betreffende de inzameling en verwerking van klein chemisch afval 1980
- 1993 3 pakken
18 - 1980 - 1987
19 - 1988 - 1990
21 - 1991 - 1993
14 Notulen van de vergaderingen van de Ambtelijke Werkgroep Inzameling Chemisch
Afval (AWICA) 1982 - 1983 1 omslag
13 Stukken betreffende de instelling van en verslaglegging door de Gemeentelijke
Werkgroep Klein Chemisch Afval 1982 - 1984 1 omslag
16 Stukken betreffende de instelling van en verslaglegging door de Coordinatie
werkgroep Wet Chemische Afvalstoffen voor de provincie Noord-Holland 1982
- 1986 1 omslag
17 Stukken betreffende de verwerking en afvoer van chemisch afval 1986 - 1993 1
omslag
12 Jaarverslag Inzameling Klein Chemisch Afval 1988 en Jaarplan 1989-1990 1989
1 omslag
6.4 Bedrijfsafval
40 Stukken betreffende de inzameling en verwerking van (besmettelijk) ziekenhuisafval, met bijlagen uit 1971-1980 1983 - 1987 1 omslag
42 Stukken betreffende de inzameling en verwerking van bedrijfsafval 1987 - 1992
1 omslag
44 Stukken betreffende de verwerking van bouw- en sloopafval (grove fractie) 1989
- 1992 1 omslag
43 Stukken betreffende de verwerking van kadavers en slachtafval 1990 - 1992 1
omslag
6.5 Restprodukten
32 Stukken betreffende de verwerking en het transport van vliegas 1981 - 1987 1
omslag
33 Stukken betreffende de verwerking en verkoop van slakken 1982 - 1989 1 omslag
93 Rapport inzake de inventarisatie van de afvalwatersituatie bij de vuilverbranding Amsterdam-Noord 1983 1 omslag
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