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Van afVal naar gronDstof

Afvalrizoom, droom of toekomst?
Het denken over afval verandert. afval bevat in een veel geringere mate materialen
waarmee we echt niets meer kunnen. afval bestaat voornamelijk uit waardevolle grond-
stoffen, die op welke manier dan ook geschikt zijn voor hergebruik. Die verandering in
denken, ook vanuit de rijksoverheid, plaatst gemeenten en afvalorganisaties voor de 
uitdaging om het huishoudelijk afval anders te gaan inzamelen, bewerken en verwerken.
Daarbij is ook het creëren van draagvlak bij burgers van groot belang. 

in afvalrizoom, droom of toekomst? wordt inzicht gegeven in enkele visies en metho-
dieken die aan dit denkproces een impuls geven. in dit boek vertellen dertien bestuur-
ders en professionals hoe zij kijken naar de grondstoffenwereld van morgen. en hoe zij
daar nu al naar handelen. Deze interviews kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
een eigen (gemeentelijk) beleid in grondstoffenmanagement. aan de hand van de 
metafoor van de rizoom wordt een nieuw type afvalorganisatie beschreven. De tips 
over boeken en apps zetten de lezer aan om meer informatie tot zich te nemen, 
gesterkt door een aantal heldere infographics die uitleg geven over een visie of de 
werking van een verwerkingsproces van grondstoffen.

Dit boek is vooral bedoeld als eye opener en informatiebron. Het is geschreven voor 
alle (politiek) bestuurlijke en ambtelijke professionals binnen het werkveld grondstoffen-
management, maar is zodanig van opzet dat ook andere geïnteresseerden plezier zullen
beleven aan dit boek.
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EEN WERELD ZONDER AFVAL
BEGINT MET HET DELEN VAN

KENNIS OVER AFVAL!

Het delen van kennis over afval en over het hergebruik van 
de daarin aanwezige grondstoffen zal burgers, bedrijven, gemeenten en

onderwijsinstellingen met elkaar verbinden in het ontwikkelen van 
strategieën gericht op het reduceren van onze afvalstroom.

Area Reiniging wil u laten kennismaken met vele nieuwe ideeën en trends
die leven in de afvalsector anno nu waarin ingezet wordt op hergebruik

van waardevolle grondstoffen voor onze generatie en de generaties na ons.   
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Area heeft zich in dit boek vooral tot doel gesteld het inzicht in het complexe speelveld
van afvalbeheer te vergroten. met die informatie kunnen bestuurders en professionals van
de gemeenten hun eigen proces wellicht een impuls geven. 
dit boek weerspiegelt dan ook geen autonome visie van Area. vanuit haar expertise wil
de organisatie de ontmoetingen, brainstormsessies en discussies over afvalbeheer een 
extra creatieve stimulans bieden. dit is gedaan door dertien bestuurders en professionals
in afvalbeheer en grondstoffenmanagement aan het woord te laten waarmee zij velen kun-
nen inspireren!
zij geven hun visie op de huidige en gewenste ontwikkelingen. en laten op een boeiende
wijze zien hoe zij met telkens een andere kijk op afvalbeheer aan de slag zijn gegaan.

Gemeenten hebben nu, naast de wettelijke verplichtingen, een uitgelezen kans om na te
denken over en richting te geven aan een wereld waarin wij steeds minder restafval pro-
duceren en zo veel mogelijk teruggewonnen grondstoffen gaan hergebruiken. zij hebben
bovendien de potentie om zich dankzij hun toenemende kennis van afvalbeheer verder te
onderscheiden in de verduurzaming daarvan.

de vele vernieuwende initiatieven en experimenten in de inzameling van afval, waarvan 
u er in dit boek  een aantal  aantreft, bieden daarbij een schat aan informatie. ook de tech-
nologische innovaties bij afvalverwerkingsorganisaties zijn van groot belang voor een betere
inrichting van de afvalketen. met de kennis die nu beschikbaar komt, kunnen de gemeenten,
de regio’s in Nederland en ook europese landen elkaar versterken.

Area heeft in deze publicatie niet iedereen aan het woord kunnen laten. toch biedt deze
een breed zicht op de huidige ontwikkelingen. Area is van mening dat deze informatie niet
aan grenzen gebonden mag en kan zijn. daarom wordt dit boek ook online vrij beschikbaar
gesteld. 

ik wens u veel leesplezier.

Hems ledeboer
Voorzitter Raad van Commissarissen van Area Reiniging NV

foto: inge fienieg
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dit boek bestaat in de kern uit vier hoofdstukken. elk hoofdstuk behandelt een
specifiek onderwerp rondom het anders kijken naar afvalbeheer. de hoofdstukken
hoeven niet in chronologische volgorde te worden gelezen. Juist niet. elk hoofdstuk
en elk artikel staat op zichzelf en kan een inspiratiebron zijn. voor iedereen is dat
anders.

Ontdek
in dit hoofdstuk staat het anders kijken naar afvalbeheer centraal. Aan bod komen
de grondstoffenrotonde en recente wetenschappelijke inzichten in de organisatie
van afvalbeheer. ook passeren bestuurlijke dilemma’s van een integrale benadering
van afvalbeheer de revue.

Ontwerp
Afvalbeheer kan op verschillende manieren worden vormgegeven. dat blijkt uit
de drie artikelen in dit hoofdstuk. sturend zijn de recyclingdoelen van de rijksover-
heid, die behaald kunnen worden vanuit een volledig overheidsgedomineerde 
organisatie maar ook vanuit publiek-private samenwerking.

Implementeer
de inrichting van nieuwe inzamelstructuren kan eveneens verschillen. dit hoofd-
stuk verbreedt het blikveld door enkele inzamelmethodieken te beschrijven vanuit
de praktijk.

Herwin
diversiteit alom tekent ook het herwinnen van grondstoffen. denk aan winkels
voor gebruikte goederen, de vergisting van organisch afval en de maximale winning
van duurzame energie uit restafval.

HOE DIT BOEK TE LEZEN
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de vierde afslag 14
zelf doen, laten doen of samen doen? 24
Bestuurlijke dilemma’s bij een integrale benadering 33
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MAXIMAAL HERGEBRUIK
Europa heeft relatief weinig eigen grondstoffen. Veel grondstoffen, halffabricaten en producten 
worden daarom geïmporteerd. Hierdoor heeft Europa na gebruik en verbruik hiervan veel
grondstoffen ‘boven de grond’. Tegelijkertijd groeit de vraag naar grondstoffen wereldwijd 
en stijgen de prijzen. Dit zette D66-kamerlid Stientje van Veldhoven aan het denken. 
Ze introduceerde de term grondstoffenrotonde. 

Grondstoffen
voor het maken van nieuwe producten worden grondstoffen uit de aarde gehaald. Grondstoffen zijn bijvoorbeeld
aardolie, metalen, fosfaat, katoen, en tropisch hardhout. Grondstoffen worden gebruikt in het proces bij het maken
van producten. 

Aardolie     Metalen    Fosfaat    Katoen   Tropisch hardhout

Internationaal
ook andere landen zien het nut van hergebruik in. zo heeft duitsland een grondstoffenagentschap opgericht
waar kennisinstellingen en bedrijfsleven elkaar treffen. Aangesloten organisaties krijgen hier alternatieven 
aangereikt als grondstoffen onvoldoende verkrijgbaar zijn. en België heeft een fabriek geopend voor het terug-
winnen van zeldzame aardmetalen. 

12



Sparen
door de groeiende wereldbevolking wordt meer geconsumeerd. dit betekent dat we
meer grondstoffen gaan gebruiken dan dat we nu doen. daarom moeten we zorgvuldi-
ger om gaan met alle grondstoffen die we hebben. door grondstoffen te hergebruiken
sparen we onze grondstoffen.

Infrastructuur
Nederland heeft een goede infrastructuur voor grondstofstromen. onze havens zijn goed bereik-
baar via spoor, weg, zee en binnenwateren. Bovendien is Nederland ver op het gebied van scheiden
en recycling. Nederland kan dienen als doorvoerland waar de stromen hoogwaardig worden 
verwerkt. 

Naar Nederland
Belangrijk voor de grondstoffenrotonde is dat voldoende massa de rotonde op- en afrijdt. in Nederland kan die
massa vergroot worden door europese afvalstromen naar ons land te halen. Bijkomend voordeel is dat Nederland
dan altijd toegang heeft tot de grondstofstromen. 

Grondstoffenrotonde
Hergebruik kan via de grondstoffenrotonde. 
op de rotonde ‘rijden’ grondstofstromen de 
rotonde op en na verwerking verlaten ze die als
grondstoffen om hun weg te vinden in produc-
ten. elke keer in de vorm van een ander 
product. de eerste afslag, verbranding, wordt
overgeslagen. 

Doelen
Naast grondstoffenschaarste en milieuproble-
matiek is er in de visie op grondstoffenrotondes
ook aandacht voor de sociaaleconomische onge-
lijkheid. Afval, zoals oude computers, wordt in
een aantal derdewereldlanden onder erbarme-
lijke omstandigheden verwerkt. de verwerking
kan in Nederland op een verantwoorde manier.      

K
A

N
S

Nieuwe producten

Verbranding

Productie

Ontmanteling
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DE VIERDE AFSLAG
Nederland als doorvoer- en distributieland

van grondstoffen

De wereldbevolking groeit naar tien miljard mensen en 
de prijzen van grondstoffen worden steeds duurder. 

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven zag hierin een verband
en opperde de grondstoffenrotonde. Afvalstromen ‘rijden’ 

de rotonde op en na verwerking verlaten ze die als grondstoffen
om hun weg te vinden in producten. Elke keer in de vorm van 

een ander product. De eerste afslag, verbranding, 
wordt overgeslagen.  

d r s .  s t i e N t J e  v A N  v e l d H o v e N
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Nederland als grondstoffenspeler van her-
bruikbare grondstoffen. Het is het idee van
stientje van veldhoven (d66): “Het is 
natuurlijk logisch dat als de wereldbevolking
groeit, er meer wordt geconsumeerd. Blij-
ven we consumeren zoals we dat nu doen,
dan hebben we ongeveer drieënhalve 
wereldbol nodig. omdat we er maar één
hebben, moeten we veel zorgvuldiger om-
gaan met de grondstoffen die we hebben.
in plaats van het halen van grondstoffen uit
de aarde en daar nieuwe producten van
maken, kunnen we naar een grondstoffen-
rotonde gaan. in de visie van de grond-
stoffenrotonde zien we een product niet
langer als een product dat afval wordt. We
blijven grondstof zien als grondstof. dan in
de vorm van het ene product en vervolgens,
via een verwerkingsstap, in de vorm van een
ander product.” 

eiGeN GroNdstoffeN
Hergebruiken van grondstoffen levert veel
economische kansen op. “Het zou mooi zijn
als Nederland die kansen grijpt. Bij een eigen
toegang tot grondstofstromen, ben je als
land niet afhankelijk van derden. Bepaalde
grondstoffen blijven verkrijgbaar. Bovendien
is het mogelijk! Nederland heeft een goede
infrastructuur. en ons land is ver op het ge-
bied van scheiding en recycling”, aldus stien-
tje van veldhoven.   

GoedkoPer ProdUCtieProCes
Nederland haalt haar fosfaten uit zuid-
Afrika in een ondergrondse mijn. “Het is 

‘In de visie van de grondstoffenrotonde blijven we
grondstoffen zien als grondstoffen; dan verwerkt in 

het ene product, dan in het andere’
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eigenlijk bizar dat we nog steeds fosfaatste-
nen importeren om die hier om te zetten
naar fosfaten. ons land heeft een overschot
aan fosfaten. ze zitten in het slib van onze
drinkwaterzuiveringsinstallaties.” slib is een
met water verzadigd mengsel van kleideel-

tjes en fijngewreven gesteenten en bestaat
uit elementen als stikstof, koolstof en fosfaat.
“Als we ons slib zuiveren en de fosfaten
eruit halen, hoeven we geen aparte kunst-
mest meer te importeren omdat fosfaat
een van de belangrijkste bestanddelen is van
kunstmest. Het mes snijdt dan aan twee
kanten. Aan de ene kant vermijd je de kos-
ten van afvalwerking en aan de andere kant
maak je winst door het afval te verkopen als
grondstof. dat maakt het productieproces
goedkoper. Natuurlijk wordt het pas inte-
ressant als de prijzen van grondstoffen een
niveau bereiken waarop de verwerkingsslag
uit kan. dat punt zijn we nu aan het nade-
ren”, zegt stientje van veldhoven. 

veiliG
Andere landen kiezen voor zekerheid. zo
koopt China gronden op in Afrika, omdat
China niet veel eigen landbouwgrond heeft
maar wel een enorm grote bevolking. stien-
tje van veldhoven: “China stelt primaire

voedingsstoffen veilig. voor het land is het
extra belangrijk om niet afhankelijk te zijn
van de primaire aanvoer uit het buitenland.
men wil ook een eigen productiecapaciteit
hebben. een andere mogelijkheid om de
aanvoer van grondstoffen te verzekeren is
om  grondstoffen zelf te gaan mijnen.  de
Japanse elektronica-industrie bleek kwets-
baar door de exportstop van zeldzame
aardmetalen uit China. dat maakte het in-
teressant om zelf op zoek te gaan naar de
grondstoffen. in europa is een bedrijf in
België gestart met het recyclen of ‘boven-
gronds mijnen’ van deze kostbare materia-
len. We moeten er rekening mee houden
dat in een groeiende markt geopolitieke af-
wegingen een grotere rol kunnen gaan spe-
len dan we tot nu toe gewend waren. Het
ontwikkelen van alternatieven voorkomt
ongewenste monopolies.”

CottoN fArm
in landen als Amerika, China en india wordt
landbouwgrond ingezet voor de productie
van katoen. Hiervoor worden veel water en
bestrijdingsmiddelen gebruikt. stientje van
veldhoven: “We gooien onze spijkerbroek
weg als er een gat in zit. terwijl maar één
procent van de vezels kapot is. de overige
99 procent kunnen we prima hergebruiken.
daar kunnen we zelfs een volledig nieuwe
spijkerbroek van maken. Als we in Neder-
land en in andere europese landen onze
eigen ‘cotton farm’ oprichten en katoen
meer hergebruiken,  komt de landbouw-
grond in Amerika, China en india vrij voor

voedselproductie. en dat is met een groei-
ende wereldbevolking belangrijk.”

stromeN NAAr NederlANd
Nederland is niet het enige land dat het 
belang van hergebruik inziet. zo heeft
duitsland een grondstoffenagentschap 
opgericht, België een fabriek voor het terug-
winnen van zeldzame aardmetalen en enge-
land een grondstoffenstrategie ontwikkeld.
“ik denk dat we in Nederland moeten gaan
kijken waar ons concurrerend voordeel zit.
ik zou het logisch vinden als ons land be-
paalde bulkstromen op een goede manier
weer gaat omzetten in nieuwe grondstoffen.
om dat kostenefficiënt te doen kan het
nodig zijn om stromen uit andere landen
aan te trekken. op dit moment komt rest-
afval uit engeland en italië naar Nederland
om de verbrandingsovens in te gaan. op
zich vind ik dat prima. zeker als het
voorkómt dat er elders nieuwe verbran-
dingsovens worden bijgebouwd. Afval ver-
branden is nog altijd een verbetering ten
opzichte van storten, maar de waardevolle
materialen moeten eerst uit het restafval
worden gehaald. Uiteindelijk moeten we 
toe naar hergebruik en zo min mogelijk ver-
branden”, aldus stientje van veldhoven.  

verBrANdiNGsiNstAllAties
stientje van veldhoven vindt dat de recy-
clingindustrie, maar ook de  afvalverwer-
kingsbedrijven zich moeten opstellen als
‘stappen in de keten’ in plaats van de eind-
stap. dat geldt zelfs voor een verbrandings-

‘Als we het slib zuiveren 
en de fosfaten eruit halen,
hoeven we geen kunstmest

meer te importeren’
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‘We gooien onze spijkerbroek weg als er een gat in zit. 
Terwijl maar één procent van de vezels kapot is. De overige 

99 procent kunnen we prima hergebruiken. Daar kunnen we
zelfs een volledig nieuwe spijkerbroek van maken. Als we in 

Nederland en in andere Europese landen onze eigen ‘cotton farm’
oprichten en katoen meer hergebruiken,  komt de landbouwgrond
in Amerika, China en India vrij voor voedselproductie. En dat is

met een groeiende wereldbevolking belangrijk’

Stientje van Veldhoven, lid Tweede Kamer voor D66
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installatie, omdat deze bodemassen produ-
ceert. dat is steenachtig materiaal dat be-
staat uit gesmolten en samengeklonterde
verbrandingsproducten, zand, steen, glas,
porselein en metalen die zijn gemengd met
de asresten van verbrande producten. een
afvalverwerkingsbedrijf zou zich moeten
richten op het  produceren van eindproduc-
ten die zo hoogwaardig mogelijk herbruik-
baar zijn. “de invoer van een verbrandings-
oven moet zo zijn dat er aan de ene kant
een optimaal warmterendement is en aan
de andere kant de bodemassen optimaal
kunnen worden ingezet. misschien wil een
afvalverwerkingsbedrijf dan bepaalde pro-
ducten niet meer verbranden omdat het de
kwaliteit van het eindproduct verslechtert.
een afvalverwerkingsbedrijf moet zich wat
meer gaan zien als een verwerker dan alleen
een eindstation.” 

trANsPortkosteN eN 
Co2 Uitstoot
Als stromen naar Nederland worden geëx-
porteerd roept dat vragen op omtrent
transportkosten en de uitstoot van Co2.
onderzoek toont aan dat dit per product
zorgvuldig bekeken moet worden. “zo blijkt
dat het importeren van appels uit Nieuw-
zeeland minder milieuvervuilend is dan het
produceren van appels in eigen land. dit
komt doordat we de Nederlandse appels
lang in de koelcel bewaren, wat veel ener-
gieverbruik met zich meebrengt. de trans-
portkosten, gerelateerd aan een omvang

van een groot schip, vallen heel erg mee. 
Al hangt dit natuurlijk samen met de prijs
van de grondstoffen op de wereldmarkt. de
milieuwinst is echter nog niet meegerekend.
en dat is een vergeten factor. Want over die
milieubesparing wordt geen beloning gege-
ven. Aan de andere kant, we betalen via het
milieubeleid natuurlijk wel een hoop belas-
tinggeld aan al die milieueffecten. We heb-
ben het alleen nog niet doorberekend in de
grondstoffen. Uiteindelijk moeten we dat in
onze calculatie wel meenemen”, aldus stien-
tje van veldhoven. 

soCiAAl eCoNomisCHe 
oNGeliJkHeid
Andere landen hebben er baat bij om de
grondstoffen naar ons land te brengen.
stientje van veldhoven: “ook zij hebben er
belang bij dat die producten gerecycled
worden om exact dezelfde redenen
waarom het voor ons interessant is. voor
italië betekent het dat, als daar straks een
stortverbod geldt, het waarschijnlijk goed-
koper is om grondstoffen in Nederland te
verwerken dan zelf een verbrandingsoven
te bouwen.” in de visie op de grondstoffen-
rotonde is er ook aandacht voor de sociaal-
economische ongelijkheid. “zo wordt afval
in een aantal derdewereldlanden onder 
erbarmelijke omstandigheden verwerkt.
dat moeten we niet willen. Het mag ook
niet. Het is verboden. maar dan moeten we
er wel voor zorgen dat we in Nederland
goede faciliteiten hebben om dat op een
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‘Het importeren van appels uit Nieuw-Zeeland blijkt minder 
milieuvervuilend dan het produceren van appels in eigen land.

Per product moeten we dat steeds goed bekijken’
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verantwoorde manier te doen”, zegt stien-
tje van veldhoven. 

GemeeNteliJke BiJdrAGe
Gemeenten hebben een belangrijke rol als
het gaat om de basiskwaliteit van de mate-
rialen die op de rotonde ‘rondrijden’. stien-
tje van veldhoven: “Als het voor burgers zo
makkelijk mogelijk wordt gemaakt om bij-
voorbeeld het plastic en klein elektronisch
afval aan te bieden, dan krijgen we een veel
betere stroom. daarnaast moeten gemeen-
ten zich afvragen welke eisen ze stellen aan
de verwerking van de stromen. ook samen-
werking met het mkB is heel interessant.
Hoewel dat de bedrijven zijn met relatief
kleine stromen hebben ze heel innovatieve
ideeën. Gemeenten kunnen aan hen vragen
wat ze bijvoorbeeld met het ingezamelde
plastic kunnen. mkB bedrijven kunnen een
stimulerende factor zijn.” 

GroNdstoffeNProdUCteN
ook de rol van afvalbedrijven is aan het 
veranderen. “een afvalverwerker zoals bij-
voorbeeld Area reiniging moet nadenken
hoe zij zichzelf ziet als stap in de productie
van grondstoffen in plaats van in de verwer-
king. Hoe maken we mooie primaire stro-
men van de grondstoffen die we in

gescheiden vorm aangeleverd krijgen? Hoe
worden we grondstoffenproducent? Als een
afvalbedrijf dat voor zichzelf helder heeft,
dan kan gekeken worden wat de gemeente
nodig heeft. Plattelandsgemeenten, zonder
veel hoogbouw, kunnen meer. kijk naar de
mogelijkheden. is de inzameling zo ingericht
dat je je grondstoffen optimaal kunt leveren
aan verdere verwerkers?”, zegt stientje van
veldhoven. 

Niet miNder mAAr slimmer
slimmer consumeren. dat is de gedachte
van stientje van veldhoven: “Als we op deze
manier beter met onze grondstoffen om-
gaan, hoeven we niet per se naar minder
consumptie. We gaan naar een consumptie-
patroon dat slimmer is. mensen willen graag
een nieuw product en dat snap ik. maar dat
betekent niet dat de grondstoffen vers ge-
dolven moeten zijn. Burgers beginnen zich
ook steeds meer af te vragen: willen we
deze wereld goed doorgeven aan onze kin-
deren, dan moet er iets veranderen. en dan
kun je zeggen dat we allemaal minder moe-
ten consumeren, maar volgens mij moeten
we juist dingen slimmer doen. dat is mijn in-
valshoek.”
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ZELF DOEN, LATEN DOEN OF 
SAMEN DOEN?

Samenwerking ook een effectieve methode

Gemeentelijke samenwerking is een 
effectieve methode om schaalvoor-

delen in de inzameling van huishoude-
lijk afval te kapitaliseren. Dat blijkt

uit recente studies van onder anderen
hoogleraren Elbert Dijkgraaf en 

Raymond Gradus. Daarmee is een
nieuw inzicht ontstaan op de effecten

van de privatisering van publieke
taken. Tot 2007 werd aangenomen dat

uitbesteding van de afvalinzameling
vijftien tot twintig procent efficiency-

voordeel oplevert. Nu blijken deze
voordelen aanzienlijk kleiner en niet

altijd aantoonbaar. Nieuwe schattings-
technieken maar ook de effecten van

de dynamiek in de Nederlandse markt
liggen hieraan ten grondslag.

P r o f .  d r .  e l B e r t  d i J k G r A A f  



25

P r o f .  d r .  r A y m o N d  G r A d U s



26

Uitbesteden is niet goedkoper dan samen-
werking in bijvoorbeeld een publieke orga-
nisatie. dat zegt raymond Gradus, hoog-
leraar bestuur en economie aan de vrije
Universiteit Amsterdam en directeur van
het Wetenschappelijk instituut voor het
CdA. Het efficiencyvoordeel voor een 
gemeente wordt niet alleen beïnvloed door
de kostprijs van, in dit geval, het ophalen van
huisvuil. Al werd dit eind jaren negentig van
de vorige eeuw wel wetenschappelijk bewe-
zen en was uitbesteden in de jaren 2004
tot en met 2006 ook werkelijk goedkoper. 
maar uit een proefschrift van Wassenaar

(esB, 2011) blijkt nu dat ook rekening 
gehouden moet worden met specifieke 
factoren van een gemeente. Hierbij kan ge-
dacht worden aan de bevolkingsdichtheid,
de omvang en precieze ligging van een ge-
meente, de aanwezigheid van diftarbeleid of
een publieke afvalverbrandingsinstallatie,
een tekort op de begroting of de samen-
hang met andere activiteiten in de ge-
meente. ook marktomstandigheden, zoals
een opgebouwde voorsprong door een 
private partij aan wie de afvalinzameling is
aanbesteed, hebben invloed. 

Niet meer stAtistisCH 
AANtooNBAAr
Het corrigeren van die factoren op het ef-
fect van uitbesteden heeft als resultaat dat
er geen sprake meer is van een statistisch
aantoonbaar verschil tussen het zelf inzame-
len, het laten inzamelen of het in samen-
werking inzamelen van huishoudelijk afval.
Gradus en dijkgraaf maakten hiertoe in hun
studie gebruik van fixed effects, een metho-
diek die statistisch aantoont in welke mate
de effecten van in- of uitbesteden moeten
worden gecorrigeerd voor gemeentespeci-
fieke factoren. eind jaren negentig werd
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deze methodiek niet toegepast bij hun stu-
dies naar de effectiviteit van uitbesteding
van publieke taken. doordat nu aanzienlijk
meer data beschikbaar zijn, is nu wel gebruik
gemaakt van de methodiek.

BeNUtteN sCHAAlvoordeleN 
BelANGriJker
interessant is de constatering van Gradus en
dijkgraaf dat niet zozeer de in- en uitbeste-
ding van belang is, als wel het benutten van
de schaalvoordelen. (esB, 2011) raymond
Gradus zegt hierover: “zeker nu de druk op
gemeenten om verdergaand te bezuinigen

toeneemt, zullen gemeenten meer aspecten
in overweging moeten nemen. men kan
voor heel basale keuzes komen te staan als
het sluiten van een zwembad of het behalen
van schaalvoordelen, door bijvoorbeeld de
inzameling van huishoudelijk afval met een
buurgemeente te gaan organiseren. Welke
keuze het best passend is, is niet op voor-
hand te zeggen. dat is gemeentespecifiek.”

Politieke disCoUrs?
samenwerking is uiteraard niet nieuw en
kent vele vormen. er hoeft niet per definitie
sprake te zijn van een publieke Nv. 

raymond Gradus: “Politieke sentimenten
krijgen soms de overhand in de besluitvor-
ming, maar er zijn ook voorbeelden dat 
samenwerking juist heel goed werkt. Neem
de gemeenten rondom de stad Groningen,
zoals de gemeente ten Boer, die de reini-
gingsactiviteiten laten uitvoeren door de 
milieudienst Groningen. Als je heldere af-
spraken maakt over besturingsrelaties, kan
zo’n samenwerking heel goed functioneren.”
Afvalbeheer kan ook als een inkoopaange-
legenheid beschouwd worden, zo vindt de
hoogleraar bestuur en economie. in het
proefschrift van Wassenaar (esB, 2011) is
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om die reden gekozen voor het interviewen
van zeventien gemeentesecretarissen. “de
indruk was dat ook de gemeentesecretaris
een belangrijke rol speelt in de besluitvor-
ming. zeker als de inkoopfunctie centraal is
georganiseerd en er sprake is van bezuini-
gingsdruk, zie je dat andere processen op
gang komen dan louter politieke afwegingen.
ik ben er dan ook niet zeker van of afvalbe-
heer sec een element is van het politieke
discours.”

diAlooG over oPtimAle sCHAAl
elbert dijkgraaf, hoogleraar economie aan
de erasmus Universiteit en tweede kamer-
lid voor de sGP adviseert gemeenten die sa-
menwerking met een of meerdere buurt-
gemeenten overwegen, vooral in dialoog te
gaan over de optimale schaal. “ideaal is een
schaal die groot genoeg is om voordelen te
realiseren maar klein genoeg om regie te
behouden. Het samenwerkingsmodel heeft
juist die elementen in zich.” Wat van belang
is, zo zegt dijkgraaf, is het behoud van ken-
nis. “Gemeenten die vroeger dachten: we
sluiten een contract af voor de inzameling
van huisvuil en zijn van alle gedoe af, komen
daar nu op terug. voor de inrichting van 
effectief afvalbeheerbeleid is kennis nodig.
Binnen de gemeente moet bijvoorbeeld een
goede discussie gevoerd kunnen worden
over nieuwe inzamelstructuren zoals diftar

en gescheiden inzamelen en over onder-
werpen als ketenbeheer. in mijn optiek is
het zeer van belang dat gemeenten in een
regio zichzelf en elkaar continu de vraag
stellen: hoe kunnen wij het afvalbeheer op
een zo efficiënt mogelijke manier organise-
ren en tegelijkertijd de milieudoelen beha-
len? dat vraagt om blijvende dynamiek
tussen gemeenten.”

sAmeNWerkiNGsmodel
de hoogleraar economie ziet Area overi-
gens niet zozeer als een overheidsgedomi-
neerde Nv, maar als een samenwer-
kingsmodel. elbert dijkgraaf: “de schaal is
nog redelijk beperkt, al kan die wellicht nog
iets groter. Bestuurders hebben er nog grip
op het afvalbeheer en de uitvoering van de
taken. Grote, publieke Nv’s zoals HvC met
52 aandeelhoudende gemeenten en 6 wa-
terschappen worden toch gekenmerkt door
meer afstand van wethouders tot het 
bestuur van de Nv. investeringen die plaats-
vinden en misschien niet direct de voorkeur
hebben van een specifieke gemeente, kun-
nen dan toch wat beknellend aanvoelen. 
ik kan me voorstellen dat het een van de 
redenen is waarom bestuurders terughou-
dend zijn in het vormen van zo’n publieke
Nv.” een samenwerkingsmodel zoals dat
van Area is een tussenvariant, zo zegt dijk-
graaf. “Gemeenten houden een vinger in de

pap en de zelfstandigheid om beslissingen te
nemen over het beleid in de eigen ge-
meente. Aan de andere kant profiteren ze
van de schaalvoordelen.” 

CAfetAriAmodel
Bij een samenwerkingsorganisatie denkt
dijkgraaf aan een basispakket dat voor elke
gemeente gelijk is, zoals de inzameling van
het huishoudelijk afval. “de diensten die
daaromheen geboden worden, zijn faculta-
tief. een soort cafetariamodel dus, zodat
elke gemeente zijn eigen keuzes kan maken.”
de dynamiek in de branche, met aan de ene
kant de private partijen, de andere kant de
publieke Nv’s en daartussen de samenwer-
kingsorganisaties, is van belang, zo vindt dijk-
graaf. “Alle partijen hebben elkaar nodig;
dynamiek in de branche is goed. de verschil-
lende modaliteiten houden elkaar wakker.
ook dat heeft ertoe geleid dat private 
bedrijven niet langer efficiënter blijken. die
dynamiek is kenmerkend aan het Neder-
landse systeem. Andere, internationale 
onderzoekers kijken met verwondering
naar ons land omdat het een soort polder-
model is met aan de ene kant grip houden
op het publieke belang en aan de andere
kant het profiteren van de efficiency in de
markt. dat zie je nergens.” 
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BESTUURLIJKE DILEMMA’S BIJ
EEN INTEGRALE BENADERING
Professioneel afvalbeheer vraagt om duidelijke

visie op de toekomst

In Nederland heeft elke gemeente, groot of klein, een (wettelijke)
zorgplicht voor het inzamelen en (doen) verwerken van 

huishoudelijk afval. Naast deze zorgplicht hebben gemeenten ook
een opdracht om een doeltreffend afvalbeheerbeleid te 

ontwikkelen. Het gemeentelijk bestuurlijk stelsel kan hierbij een
belemmering vormen doordat het ontwikkelen van duurzaam 

beleid, dus op langere termijn, onvoldoende is geborgd. 
Paul de Bruin, directeur van onderzoeks- en advies-

bureau IPR Normag en voorzitter van het Drentse afvalkennis-
platform MarkeRein signaleert dit bestuurlijk dilemma. Daarbij
ziet hij kansen voor een integrale, lange termijn aanpak. Waar-
bij de invloed van de politiek meer ligt op het stellen van doelen,

kaders en strategie en minder op de uitvoering van het beleid. 

d r s .  i N G .  P A U l  d e  B r U i N
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Afvalbeheer is een beleidsterrein dat vraagt
om een lange planhorizon met heldere
doelstellingen. kapitaalinvesteringen in een
gemeente of regio bijvoorbeeld hebben
vaak een terugverdientijd van 15 tot 30 jaar.
een langere termijn horizon is ook nodig om
inwoners succesvol en structureel te verlei-
den tot het gewenste aanbiedgedrag in afval.
Afvalbeheer is immers voor een groot deel
gericht op het stimuleren tot gewenst ge-
drag. verder is het lAP ii over een langere
periode uitgesmeerd (2009-2015), met een
doorkijk tot 2021. dat reikt aanzienlijk ver-
der dan de zittingstermijnen van gemeente-
raden en gemeentebestuurders. Paul de
Bruin zegt erover: “Het is niet dat een ge-
meenteraad of wethouder geen rol moet
hebben bij de keuzes in het gemeentelijke
afvalbeheer. ook niet dat de ene politieke
kleur tot beter afvalbeheer leidt dan de 
andere. maar je kunt naar mijn mening pas
werkelijk effectieve slagen maken, wanneer
je beleid ontwikkelt dat uitgaat van een 
langere planhorizon. daar is een integrale
visie op de toekomst voor nodig. en voor
een efficiënte uitvoering ervan is schaal-
grootte van belang.”

Politieke kleUriNG
Paul de Bruin ziet in het lokale afvalbeheer-
beleid zeker een rol weggelegd voor 
bestuurders van gemeenten. “er moet altijd
ruimte zijn voor politieke voorkeur en in-
kleuring. zo kan in de ene bestuursperiode
het accent bijvoorbeeld wat meer liggen op
individualisme en eigen verantwoordelijk-

heid waardoor eerder wordt gekozen voor
diftar. maar ik denk dat die bestuurlijke 
inkleuring slechts op een aantal onderwer-
pen in het afvalbeheerbeleid betrekking
heeft.” Afvalbeheer is in de optiek van 
de Bruin dan ook veeleer een beleidsveld
waarbij op basis van ratio en visie keuzes 
gemaakt moeten worden. die vervolgens
leiden tot een bepaalde mate van duur-
zaamheid en kostenbeheersing in een regio.
“Bovendien gaan duurzaamheid én lagere
kosten in dit beleidsveld vaak hand in hand.
en wie wil dit nu niet?”

eUroPese iNsPirAtieBroNNeN
de Bruin vindt inspiratie in zijn visie in de
bestuurlijke organisatie van afvalbeheer in
buurlanden als duitsland en België. “daar
worden betere resultaten behaald. Het lijkt
erop dat dit komt omdat besluiten over 
afvalbeheer op een grotere schaal worden
genomen. kleinere gemeenten in duitsland
bijvoorbeeld zijn bij wet verplicht om voor
bepaalde beleidsterreinen op regionaal 
niveau te sturen, in een zogenaamd land-
kreis. dit is vergelijkbaar met een Gemeen-
schappelijke regeling (Gr) in de variant
waarbij ook het afvalbeheerbeleid (en de
keuzes voor bijvoorbeeld de inzamelstruc-
tuur) door het bestuur van deze Gr wordt
bepaald. daardoor wordt het afvalbeheer
in een gebied niet meer vanuit elke 
gemeente afzonderlijk bekeken, maar vanuit
een regionaal kader. dat heeft geleid tot 
optimale keuzes in doelen en instrumenten
die in een regio worden ingezet. zoals voor

de inzamelstructuur en het acceptatiebeleid.
Want: welke tarieven worden in een regio
gehanteerd? en hoeveel milieustraten wor-
den er geëxploiteerd? in welke woonker-
nen?” 

in de landkreis emsland bijvoorbeeld, een
provincie met veel plattelandskernen vlak
over de grens bij emmen, wisten burgers in
2010 al 63 procent (Abfallbilanz 2010
landkreis emsland) van het huishoudelijk
restafval te scheiden. en in vlaanderen werd
in 2010 al 71,4 procent (Afvalvrij.nl, 2011)
van het huishoudelijk restafval gescheiden in
verschillende grondstoffen. Paul de Bruin:
“er zijn in Nederland goede voorbeelden
van succesvolle samenwerking tussen ge-
meenten. deze leidt tot schaalgroottevoor-
delen bij het bundelen en ontwikkelen van
kennis op het gebied van afvalbeheerbeleid,
het uitvoeren van afvallogistieke taken én
het sturen van de diverse afvalstromen,
zoals het (doen) be- en/of verwerken van
de diverse grondstoffen.”

model iNteGrAAl AfvAlBeHeer
een integrale benadering doet volgens Paul
de Bruin ook meer recht aan de complexi-
teit van het vakgebied. “Afvalbeheer is een
ingewikkeld speelveld. er spelen verschil-
lende facetten die optimaal op elkaar moe-
ten aansluiten. in de praktijk zie je dat
gemeenten soms focussen op slechts één
onderwerp. dat kan bijvoorbeeld het afslui-
ten van een nieuw contract in afvalverwer-
king zijn. in financiële zin is dat uiteraard een



‘Vanuit een integrale benadering kan het sturen 
op reductie van het huishoudelijk afval veel 

interessanter zijn’
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belangrijk onderdeel, want minstens een
kwart van het afvalbeheerbudget gaat in
Nederland nog op aan de verwerking van
huishoudelijk restafval. maar als je vanuit een
integrale benadering kijkt, zouden bestuur-
ders zich ook hard kunnen maken voor het
reduceren van de hoeveelheid afval waar-
van de verwerking kosten met zich mee
brengt zoals restafval. zo kun je, op een lan-
gere termijn, zorgen dat je uiteindelijk nog
maar een beperkt verwerkingscontract
voor restafval nodig hebt”, aldus de Bruin.
Hij noemt ter illustratie de effecten van het
verdergaand scheiden van papier en karton
van het huishoudelijk restafval. “elke ton pa-
pier en karton die je nu nog uit het huishou-
delijk restafval kunt halen, leidt ertoe dat je

per ton niet langer 50 tot meer dan 110
euro per ton hoeft te betalen voor de ver-
branding, maar 50 tot 90 euro ontvángt per
ton oud papier en karton. daar zit dus 100
tot 200 euro per ton voor de verwerkings-
kosten tussen.” 

model iNteGrAAl AfvAlBeHeer
zo heeft iPr Normag een model ontwik-
keld waarin het proces van integraal afval-
beheer is uitgewerkt (zie figuur 1). daaruit
is op te maken dat het beleid begint bij het
formuleren van doelstellingen, gebaseerd op
de landelijke en gemeentelijke beleidskaders
en een gedegen analyse van de verbete-
ringswensen en -mogelijkheden. die doelen
moeten effect hebben op het gedrag van

burgers, die het huishoudelijk afval verder-
gaand moeten scheiden van het restafval.
dat is niet eenvoudig, zo bleek alleen al uit
een analyse van veel Postbus 51 spotjes die
weinig tot niet effectief bleken. (Pol e.a.,
2009) Communicatie en voorlichting, ge-
richt op preventie, zijn dan ook belangrijke
elementen van het integrale afvalbeheer.
maar dat alleen is niet voldoende. zo stellen
Pol e.a. (2009) ook dat burgers niet alleen
de motivatie moeten hebben om nieuwe in-
formatie te willen verwerken. zij moeten
hiertoe ook in staat zijn. mensen moeten
kortom de gelegenheid hebben om meer
grondstoffen apart te houden van hun 
restafval. Paul de Bruin: “een goede inzamel-
structuur en een bijpassend acceptatie-
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beleid zijn belangrijke instrumenten, zeker
wanneer burgers daarbij financieel worden
geprikkeld.” dat kan door bijvoorbeeld het
invoeren van diftar. of het verlenen van
maximale service op de inzameling van ver-
schillende grondstoffen en minder service
op die van het restafval. Als meer gemeen-
ten in een regio het afvalbeheerbeleid 
integraal gaan oppakken, voorspelt de Bruin
veel gewin voor zowel gemeenten als bur-
gers.

sUCCesvolle sAmeNWerkiNG 
mArkereiN
in drenthe krijgt de samenwerking tussen
de drentse gemeenten op het gebied van

afvalbeheer steeds meer vorm. voorname-
lijk in het afvalverwerkingsplatform marke-
rein, die is gericht op de reductie van
huishoudelijk restafval in drentse gemeen-
ten. Paul de Bruin is onafhankelijk voorzitter
van deze werkgroep. Hij benoemt het delen
van kennis zowel ambtelijk als bestuurlijk,
het hanteren van eenzelfde methodiek voor
sorteeranalyses en de gezamenlijke aanbe-
steding van duurzame Gft verwerking als
enkele successen van de intergemeentelijke
drentse samenwerking. Het ontwikkelen
van een gezamenlijk gedragen ambitie om
over pakweg vijftien jaar een meer duur-
zame regio te zijn, is volgens hem de 
volgende stip op de horizon. “maar samen-

figuur 1: model integraal afvalbeheer  

werken met zoveel partijen in een relatief
groot gebied is uitermate complex.”
daarom heeft markerein er in 2011 voor
gepleit om het platform naar een hoger plan
te tillen. met succes, want markerein is nu
het officiële ambtelijke kennisplatform van
de vereniging drentse Gemeenten op het
gebied van afvalbeheer. de pleitnota statie-
geld is een van de voorbeelden van de in-
tensievere samenwerking in drenthe op het
gebied van afvalbeheer. 

Hoe verder?
Welke keuzes in drenthe binnen enkele
jaren gemaakt gaan worden, blijft voorals-
nog ongewis. dat is inherent aan het proces 

Bron: iPr Normag (2012)
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van samenwerken en het maken van
eigen, specifieke keuzes per gemeente.
Paul de Bruin: “een voorbeeld is dat
drenthe de focus in eerste instantie legt
op bronscheiding en in tweede instantie
op nascheiding. Als men daar voor kiest,
wordt dat de basis. vervolgens kan elke
gemeente voor zichzelf variatie aanbren-
gen. Gaat een gemeente bijvoorbeeld wel
of geen papier ophalen aan huis? of on-
dergrondse containers aanleggen? Als het
op korte termijn te gevoelig ligt binnen die
gemeenten om hier op voort te borduren,
dan is het slimmer om die keuze uit te stel-
len. maar hou ‘m wel in het achterhoofd.
en laat het gezamenlijke beleid en de visie
op het afvalbeheer in de toekomst  daar
niet op sneuvelen. dat is wat ik gemeen-
ten graag zou willen meegeven. Want alles
wat ook maar enigszins kan bijdragen aan
de reductie van restafval, is in feite al 
gewenst. Als je dat omarmt, kun je vanzelf
de keten verder inrichten en keuzes
maken. daarin kunnen politieke en 
bestuurlijke gevoeligheden een plaats 
krijgen.”
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‘Als het nog te gevoelig ligt om specifieke keuzes te maken, 
is het slim om die uit te stellen. Maar laat samenwerking 

daar niet op sneuvelen’
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Het lijkt misschien ver weg. toch zijn juist gemeenten gebaat bij 
een duurzaam ontwerp van producten. Het is de eerste stap van het 

anders omgaan met grondstoffen. duurzaam ontwerpen betekent namelijk 
een duurzaam gebruik. Gedurende de gehele levensloopcyclus van 

een product verbruiken we dan niet te veel grondstoffen. ook houden we
in geen enkele productfase -ontwerpen, produceren, aanschaffen en 

gebruiken- reststoffen over die onbruikbaar zijn. 

streven naar duurzaamheid kan alleen effectief zijn als iedereen 
verantwoordelijkheid krijgt en daarop wordt gewezen. door wetgeving kan

ontwerpers-, aanschaffers- en gebruikersverantwoordelijkheid op de agenda
worden gezet. de grote opgave waar we voor staan is ervoor te zorgen dat

duurzame producten niet duurder zijn en niet lastiger aan te schaffen dan
producten met onbruikbare reststoffen. ook hierin kan de overheid, als

wet- en regelgever, sturen.

BELANG VAN DUURZAAM 
ONTWERPEN  
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ONTWERP
op naar de 65 procent 44
denkers én doeners in afvalbeheer 53
Het marktmeesterschap van de overheid 62
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OP NAAR DE 65 PROCENT
NVRD wil statiegeldregeling eerder 

uitbreiden dan afschaffen

Gemeenten staan voor de uitdaging om in 2015 samen met 
burgers een aanzienlijk hoger percentage grondstoffen van 

het huishoudelijk afval te scheiden: 65 procent. NVRD-directeur
Erik de Baedts adviseert gemeenten en hun reinigingsdiensten om

inspiratie op te doen in Vlaanderen. Daarnaast pleit de NVRD
veeleer voor uitbreiding van de statiegeldregeling dan voor 

afschaffing daarvan. 
“Statiegeld kent een ongekend hoge inzamelrespons.”  

e r i k  d e  B A e d t s



45



46



47

de Nvrd, de koninklijke vereniging voor
Afval- en reinigingsmanagement, speelt na-
tionaal en internationaal een belangrijk rol
in de beleidsontwikkeling voor de afval- en
reinigingsbranche. Nvrd-directeur erik de
Baedts is voorzitter van een werkgroep die
de (inmiddels) demissionair staatssecretaris
Joop Atsma van advies voorziet over het 
behalen van de ambitie van 65 procent re-
cycling van huishoudelijk afval. dat is breder
dan het verpakkingenakkoord en de statie-
geldregeling. de Baedts: “op het verminde-
ren van restafval kun je als gemeente actief
sturen. dat biedt gemeenten veel kansen.”
de Baedts verwijst naar vlaanderen, waar  

gemeenten al meer dan 70 procent van het
huishoudelijk afval recyclen. de clou? die zit
volgens de Nvrd-directeur in een goede
uitwerking van het beleid. “in vlaanderen
zijn maatregelen getroffen die de burger
vergaand stimuleren tot recycling. tegelijker-
tijd hebben gemeenten hun service aan bur-
gers volledig afgestemd op het gewenste
scheidingsgedrag. die dienstverlening wordt
mede gefinancierd vanuit de vergoedingen
voor de recyclebare materiaalstromen
onder producentenverantwoordelijkheid.
voor Nederlandse gemeenten kan die aan-
pak een heel aardige inspiratiebron zijn.”

iNNovAties
Uit een brief van Atsma (2012) blijkt dat de
Nederlandse gemeenten in 2009 gemiddeld
een recyclingspercentage van 50 procent
behalen. in drenthe varieert dit percentage
tussen 48 en 62.  volgens de Baedts is het
Brabantse Boxmeer bijvoorbeeld een van
de best presterende gemeenten in Neder-
land. “Hier werd in 2011 nog slechts 57 kg
restafval per inwoner ingezameld.” maar het
zijn uitzonderingen. Gemeenten staan voor
de keuze om een eigen, optimale mix van
beleidsinstrumenten in te zetten die leiden
tot een hoger recyclingspercentage. kern-
punt, zo vindt de Baedts, is dat burgers
goed in staat worden gesteld om hun afval
te scheiden. Hij is dan ook verheugd met de
innovaties die nu in Nederland de revue
passeren. ter illustratie noemt hij het ver-
nieuwende inzamel- en brengconcept van
ryck, het omgekeerd inzamelen door
rovA en de marn, het gecombineerd 
inzamelen door HvC en de verdere ont-
wikkeling van nascheidingsinstallaties zoals bij
omrin. Bij het omgekeerd inzamelen hoe-
ven burgers kunststoffen, papier, glas en
drankenkartons niet meer weg te brengen,
maar worden als recyclebare stromen aan
huis opgehaald. de nadruk ligt hier dus op
de afvalstromen die recyclebaar zijn. Bij 
gecombineerd inzamelen worden alle recy-
clebare droge materiaalstromen gezamenlijk
opgehaald en gesorteerd voor recycling. 
Gft- en restafval gaan dan apart. “Al dit
soort instrumenten leiden tot een andere
inzamellogistiek, waardoor ook kosten 

worden bespaard. daar beloon je burgers
uiteindelijk mee.”

diCHtHeid milieUstrAteN
een in vlaanderen succesvol toegepast prin-
cipe, is de dichtheid van milieustraten in een
gebied. “voor het scheiden van specifieke
stromen is het van wezenlijk belang dat een
milieustraat dichtbij burgers is. in vlaande-
ren is de dichtheid van het aantal milieustra-
ten per hoofd van de bevolking aanzienlijk
hoger dan in Nederland. daardoor blijken
de vlaamse burgers sneller bereid om hun
huishoudelijk afval te brengen en aldaar te
scheiden.” volgens de Baedts heeft dat 
gedrag ook direct invloed op de stroom
grof huishoudelijk afval. “Als je het grof huis-
houdelijk afval ophaalt aan de deur, zoals
veel Nederlandse gemeenten nog doen, is
het lastig om dit afval te scheiden.” Het afval
komt terecht in de kraak/perswagen. dat is
anders op een milieustraat, waar de burger
door de logistieke inrichting wordt gesti-
muleerd om de verschillende stromen te
scheiden. “op die manier houd je een veel
beperktere restfractie over. daar kunnen
gemeenten, gezien het volume en het aan-
deel van grof huishoudelijk afval in het res-
tafval, nog flinke resultaten in boeken”, aldus
de Baedts.

stAtieGeldreGeliNG
de Nvrd adviseerde demissionair staats-
secretaris Atsma van infrastructuur en 
milieu ten tijde van het politieke debat in
maart van dit jaar het verpakkingenakkoord

‘Vlaanderen heeft het beleid
goed uitgewerkt: betere

maatregelen en betere service
om de burger tot meer 
recycling te stimuleren’ 
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verder uit te werken en de statiegeldrege-
ling nog niet af te schaffen. in een notitie
(Nvrd, 2012) zegt het bestuur van de
Nvrd van mening te zijn dat het op voor-
hand helder moet zijn welke vergoeding ge-
meenten ontvangen van de verpakkings-
industrie voor de inzameling van verpakkin-
gen. de Baedts: “zonder helder langjarig in-
vesteringskader is het uitermate lastig voor
gemeenten om investeringen in bijvoor-
beeld ondergrondse containers voor ver-
pakkingen te doen.” daarnaast vindt de
belangenorganisatie dat ook drankenkar-
tons en blik in het verpakkingenakkoord
meegenomen hadden moeten worden.
“eén van de maatregelen van het nieuwe
verpakkingenakkoord is het schrappen van
de statiegeldregeling. dat vinden wij onwen-
selijk, zeker nu ook de vNG heeft verklaard
het akkoord niet te willen ondertekenen,
ook nu het is geaccordeerd in de tweede
kamer. een van de redenen is dat de statie-
geldregeling tot een ongekend hoge inzame-
lingsrespons leidt: 95 procent. er zijn weinig
instrumenten die dat behalen. Als er milieu-
verlies plaatsvindt door minder en laagwaar-
diger recycling zonder statiegeld, dan
moeten gemeenten wel gecompenseerd
worden voor recycling van andere stromen
als drankenkartons en blik. dat is nu niet het
geval.”

kWAliteit Wordt BelANGriJker
ook benadrukt de Nvrd-directeur dat
ook de kwaliteit van de monostromen
steeds belangrijker wordt. “Bron- en na-

scheiding worden laagwaardiger gerecycled
dan de monostroom Pet-flessen. dat maakt
qua opbrengst en qua milieuprestatie nogal
verschil. Producenten die deze grondstoffen
aankopen, geven een hogere vergoeding
naarmate de kwaliteit van de stroom hoger
is. Als je afval gaat vermarkten, zoals het 
verpakkingenakkoord voorschrijft, worden 
volume en kwaliteit dus belangrijker.” 

de Baedts denkt dat het voordelen kan bie-
den om op het gebied van afvalsortering
samen te werken met andere gemeenten.
“dat kan tot inkoopvoordelen leiden. de
successen in vlaanderen zijn ook bereikt
door goede intergemeentelijke samenwer-
king.” Al pleit hij voor vrijheid in keuzes. 
“Gemeenten moeten vrij zijn om te bepalen
welke scheidingsmethode zij willen hante-
ren. vooralsnog is de kwaliteit van herge-
bruik bij bronscheiding hoger. Aan de
andere kant gaan de technologische innova-
ties snel. maar op dit moment is nog niet 
te voorspellen wanneer nascheiding qua 
milieuprestatie gelijkwaardig zal zijn aan
bronscheiding.” Wel is de Baedts ervan 

‘Als je afval gaat vermarkten,
worden kwaliteit en volume

belangrijk’

‘Gemeenten moeten vrij 
zijn om te bepalen welke

scheidingsmethode zij 
verkiezen’ 
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‘Op het verminderen van restafval kun je 
als gemeente zeer actief sturen’

Erik de Baedts, directeur NVRD
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overtuigd dat de burger die wordt aan-
gesproken om een monostroom aan de
bron te scheiden, ook andere monostro-
men beter apart houdt van het restafval. 
inzamelen van plastic heeft in een groot
aantal gemeenten bijvoorbeeld geleid tot
betere papierscheiding. met name in diftar-
gemeenten is dit effect aanzienlijk sterker.
door bewustwording kun je het consumen-
tengedrag ook beïnvloeden als het gaat om
bijvoorbeeld zwerfafval, zo zegt de Baedts.

vooroP iN eUroPA
de europese wetgeving biedt ruimte aan de
lidstaten om de richtlijnen verschillend in te
vullen. scoort Nederland dan een on-
voldoende in afvalbeheer? Nee, zegt de 
Baedts. “Nederland doet het zeker niet
slecht qua afvalrecycling. samen met duits-
land, België en de scandinavische landen
loopt ons land op dit gebied voorop.” maar,
zo vindt de Baedts, als je de prestaties van
Nederland vergelijkt met die van landen in
zuid- en oost-europa, zit je snel goed. 
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DENKERS ÉN DOENERS 
IN AFVALBEHEER

Gemeente Groningen wil invloed houden 
op publieke taken

Minder budget en meer (complexe) taken in de dienstverlening
aan burgers. Dat is de uitdaging waar gemeenten in Nederland
voor staan. Waar sommige gemeenten nog dubben over het zelf
doen of uitbesteden van publieke taken als afvalbeheer, blijft 
de gemeente Groningen vasthouden aan het beleid dat al in 

de vijftiende eeuw is ingezet: de gemeente ontwikkelt én voert 
uit. Daarmee kiest zij voor invloed en zeggenschap, zo zegt 

Mieke Kortbeek, vakdirecteur reiniging van 
de Milieudienst Groningen.

i N G .  m i e k e  k o r t B e e k
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Afvalbeheer in een dichtbevolkte stad als
Groningen, met ruim 193.000 inwoners en
bijna 90.000 aansluitingen binnen een op-
pervlakte van 8.400 hectare, is van een heel
andere orde dan afvalbeheer in een platte-
landsgemeente. maar, in elk gemeente, klein
of groot, dichtbevolkt of uitgestrekt, is grip
op het eigen afvalbeheer van groot belang. 

dat zegt mieke kortbeek, vakdirecteur 
reiniging van de milieudienst Groningen. 
Al sinds de vijftiende eeuw zijn milieu en
afval een belangrijk onderwerp in de Gro-
ningse hoofdstad. “en dat is het gebleven.
een van de redenen dat we nog steeds een
volledig gemeentelijke dienst zijn, is dat de
raad en het college veel waarde hechten aan
invloed. zowel op het gebruik en beheer
van de eigen openbare ruimte als op lande-
lijke regelgeving.” daar is voldoende volume
voor nodig, wat de milieudienst dankzij de
omvang van de gemeente vanzelfsprekend
heeft. mieke kortbeek: “maar invloed uitoe-
fenen, een stem hebben, vraagt ook om
kennis. feitelijk is het de combinatie die van
belang is. een ambtelijk bureau voor milieu-
beheer alleen is niet voldoende. Als ge-
meente moet je breder insteken. Je hebt
denkers én doeners nodig. mensen die stra-
tegisch beleid ontwikkelen. en mensen die
het huisvuil inzamelen en de openbare
ruimte schoonvegen. Als je alleen maar de

denkers in huis hebt, loop je het risico dat
die iets gaan ontwikkelen wat in de praktijk
helemaal niet kan. die combinatie maakt
juist dat we sterk zijn. dat we kunnen in-
noveren, op een manier die bij Groningen
past.”

kUNststofverPAkkiNGeN 
viA NAsCHeidiNG
een voorbeeld is de inzameling van het
kunststofverpakkingsafval, vanaf januari
2010. “de opdracht vanuit de rijksoverheid
was: scheiden aan de bron. maar bronschei-
ding in een stad als Groningen, met een cen-
trumgebied waar feitelijk geen ruimte is
voor de opslag van verschillende afvalstro-
men, is bizar. voor al die oranje containers
is helemaal geen plaats. en inwoners in de
binnenstad gaan ook niet allerlei afvalbakken
in hun appartement plaatsen. dan zeggen
wij: je moet creatiever zijn en de oplossing
afstemmen op de lokale situatie.” Attero, die
het Groningse restafval verwerkt, biedt die
oplossing. in de nascheidingsinstallatie wordt
het kunststofverpakkingsafval nu gescheiden
van het restafval. mieke kortbeek: “Waar
het om gaat, is dat zoveel mogelijk nuttige
stromen op een efficiënte manier uit het
huisvuil worden gehaald. Als dat kan met
bronscheiding, is dat prima. lukt dat beter
met behulp van nascheiding, dan is dat even-
eens goed. omdat wij voldoende volume én
kennis in eigen huis hebben, hebben we ons
daarop kunnen toespitsen.” 

stAtieGeldreGeliNG
Bronscheiding van Pet-flessen is in de visie
van de milieudienst wel een heel waarde-
volle methode. “de statiegeldregeling heeft
zich bewezen. in het verpakkingenakkoord
is die respons van 95 procent niet hard te
maken. dan zeggen wij: níet afschaffen, die
regeling.” kennis en omvang bepalen ook
hier of het lukt om invloed uit te oefenen.
“Wij zijn opgelucht dat de vNG nu een
brief naar de demissionair staatssecretaris
heeft gestuurd met de mededeling dat 52
procent van de leden tegen het verpakkin-
genakkoord is. en dat de vNG het akkoord
daarom niet kan ondertekenen.”

dUUrzAAm
in de buitenste ring van Groningen promoot
de milieudienst Groningen het gescheiden
inzamelen van huishoudelijk afval wel. de
milieudienst realiseerde in 2011 een totaal
nuttige toepassing van 51 procent, na na-
scheiding van het restafval en grof vuil. “Pro-
jectmatig proberen we burgers ook te
stimuleren vaker afval naar de afvalbreng-
stations te brengen. verder zetten we in op
burgerparticipatie. zo hebben we in 2012
de actie ‘lentekriebels’ gehouden, waarbij
we aandacht besteedden aan afval scheiden
én aan een schone en opgeruimde open-
bare ruimte. daar proberen we burgers bij
te betrekken”, aldus de directeur. de expe-
rimenten met nieuwe inzamelmethodieken
die op dit moment elders in Nederland
gaande zijn, worden door de milieudienst
Groningen op de voet gevolgd. “ook diftar

‘In elke gemeente, klein 
of groot, is grip op het eigen

afvalbeheer van groot belang’
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‘Het doel is en blijft: burgers en bestuurders zo
goed mogelijk bedienen.Wij vinden dat dit het
beste op deze manier kan’ 
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spreekt ons aan. in de gemeenten de
marne en Haren, waar we de inzameling
van het huishoudelijk afval verzorgen, wordt
al gewerkt met diftar. dat dwingt ons op
een positieve manier ook de diftarinzame-
ling eigen te maken. Wij leren daar veel van.
dat vind ik van belang, dat het gemeente-
bestuur wat te kiezen heeft.”

dieNst oPeNBAre rUimte
de keuze voor een gemeentelijke milieu-
dienst betekent overigens niet dat in de stad
Groningen nooit wordt gediscussieerd over
de meest optimale manier van organiseren.
mieke kortbeek: “de vraag, welke taken 
doen we zelf en wat besteden we uit, wordt
zeker wel eens gesteld. dat is goed, vind ik,
het houdt ons scherp. Het doel is en blijft:
burgers en bestuurders zo goed mogelijk
bedienen. Wij vinden dat dit op deze ma-
nier het beste kan”, aldus mieke kortbeek.
dit jaar gaan echter wel organisatorische
wijzigingen plaatsvinden: de milieudienst, de
dienst openbaar groen en de dienst hand-
having openbare ruimte worden samenge-
voegd tot één dienst openbare ruimte. “Het
mooie is dat we binnen die dienst zo moge-
lijk ook meer mensen met een arbeidsbe-
perking kunnen betrekken. Nu al is een
veegteam, bestaande uit mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, onder leiding
van één van onze medewerkers, aan het
werk in het centrum. zij kunnen weer in
een werkritme komen, nieuwe ervaring op-
doen en mogelijk de stap maken naar regu-
lier werk. ook die sociale kant is een onder-

deel van onze identiteit. de stad profiteert
er eveneens van: het centrum blijft schoner
en opgeruimder.” 

sAmeNWerkiNG
samenwerking met andere partijen, op spe-
cifieke terreinen, wordt door de milieu-
dienst Groningen zeker niet uitgesloten. “ik
ben een groot voorstander van het delen
van kennis, in elk geval met andere gemeen-
ten. Je ziet dat ook al ontstaan. door de 
bezuinigingen, de hoeveelheid taken die op
gemeenten afkomt en de complexiteit daar-
van, is het lastig voor alle gemeenten, ook
de onze, om alle kennis zelfstandig op peil
te houden.” Al is samenwerken soms lastig,
beaamt mieke kortbeek. “Het vraagt om
het loslaten van een stukje autonomie.” Wat
meer afstand in de verwerking van huishou-
delijk afval kan zij zich wel voorstellen. “maar
in de inzameling zou ik dat niet willen. ik ben
van mening dat je een aantal primaire taken
van gemeenten niet te ver op afstand moet
zetten. daardoor bied je ook tegenkracht
aan de markt en kun je monopolieposities
van marktpartijen voorkomen. steeds weer
houden wij onszelf voor ogen: wij zijn er niet
voor onszelf, wij zijn er voor gemeenten,
hun burgers en onze zakelijke klanten. zij
mogen van ons verwachten dat onze dienst-
verlening goed is. en dat wordt nagedacht
over de meest passende vorm om dat te
organiseren, nu en in de toekomst. dat is
onze opgave. een hele mooie ook.” 
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‘In elke gemeente, klein of groot, is grip op 
het eigen afvalbeheer van groot belang’

Mieke Kortbeek, vakdirecteur reiniging Milieudienst Groningen

foto: mark sekuur | Prima focus
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HET MARKTMEESTERSCHAP
VAN DE OVERHEID

SITA stuurt aan op partnerschap 
in duurzame prestaties

Publiek. Privaat. Of beide? Het is een veel besproken 
onderwerp waar ook Adriaan Visser, CEO van SITA Benelux en

SITA Duitsland, zijn mening over heeft. En geeft. Toch, zo 
beaamt hij, is het tijd om serieus met elkaar om tafel te gaan.

Want niet elke gemeente of inzamelorganisatie moet proberen het
wiel opnieuw uit te vinden. Samenwerking is zijn devies. 

Zowel tussen gemeenten en hun inzamelorganisaties als met 
private afvalbedrijven. Wat verder gaat dan het verstrekken van
een opdracht. Het behalen van doelen in duurzaamheid, dat is 

de nieuwe focus.

i r .  A d r i A A N  v i s s e r
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op een idyllische plattelandslocatie, in een
stijlvol congreshotel onder de rook van
zwolle, vertelt Adriaan visser rustig doch
geanimeerd over zijn visie op het beheer
van huishoudelijk afval. “We staan op een
kruispunt. de markt is door allerlei trends
aan het verschuiven naar grondstoffen-
management. kijk voor welke uitdagingen
we staan: aardse grondstoffen raken uitge-
put, consumenten zijn het vertrouwen 
verloren en er is een groeiende behoefte
aan kleinschaligheid, aan zichtbare dienstver-
lening voor consument en burger. tegelij-
kertijd stuurt de rijksoverheid op het
behalen van doelstellingen in duurzaamheid,
zoals het terugdringen van de hoeveelheid
huishoudelijk restafval en het verdergaand
scheiden van dit afval in monostromen. in
de nabije toekomst zal hierop afgerekend
worden met gemeenten. zij doen er in
onze visie dan ook goed aan andersoortige
relaties aan te gaan. Hun focus zou niet pri-
mair moeten liggen op de laagste prijs, maar
vooral op duurzaamheid en de kwaliteit van
het afval. daarbij moeten zij vanuit een sterk
marktmeesterschap sturen op het behalen
van die resultaten. en de financiële risico’s
die hiermee gepaard gaan, zoveel mogelijk
beperken.”

verANtWoordiNG AAN BUrGers
Welke keuzes gemeenten daarin maken, is
aan gemeenten, zo vindt de Ceo van sitA.
“Het is een politieke keus om het verwer-
ken van afval, het vermarkten van grond-

‘Wie gelooft in preventie, moet óók sturen op 
een betere kwaliteit van afval. Dat begint met

scheiding aan de bron’
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stoffen en eventueel ook het inzamelen
ervan door een publiek of een privaat be-
drijf te laten uitvoeren. de verantwoording
van die keuze aan de burger, dat staat
voorop.” sitA is, als oorspronkelijk frans
concern in afvalbeheer, uitgegroeid tot een
sterke marktpartij in europa. in Nederland
is sprake van een oligopolie, wat wil zeggen
dat er slechts enkele private afvalbedrijven
in de markt actief zijn. sitA is een van de
grootste. de publieke afvalsector bestaat uit
meer bedrijven, uiteenlopend van omvang,
waarvan de aandelen in handen zijn van ge-
meenten en provincies. toch kijkt Adriaan
visser genuanceerd naar de afvalbranche.
de eerste twaalf jaren van zijn loopbaan
bracht hij door bij Provincie overijssel, 
Waterleiding maatschappij overijssel en 
Gewest twente, waarna hij in 1985, bij toe-
val, zoals hij zelf zegt, de overstap maakte
naar het bedrijfsleven. “ik kijk positief terug
op die eerste jaren. daardoor weet ik ook
dat de verschillen tussen publieke en private
partijen relatief zijn. een bedrijf als sitA
heeft een duidelijk winstoogmerk, vanuit die
ambitie benaderen wij de markt. maar 
gemeenten en hun publieke organisaties zijn
eveneens uit op gewin. misschien is dat
meer maatschappelijk van aard, maar toch,
ook wethouders en gedeputeerden willen
onderaan de streep geld overhouden, voor 

nieuwe investeringen of ter compensatie
van andere verliezen. Bovendien werken
ook bij ons duizenden mensen die allemaal
een gezin hebben en streven naar persoon-
lijk geluk. dat is niet anders als bij overheids-
gedomineerde organisaties.”

NieUWe kANseN
vanuit de visie dat de economie circulair
wordt -afval krijgt een tweede leven- zet
sitA in op verdergaande marktpenetratie in
grondstoffenmanagement. “Het is een 
wereldmarkt. kritische massa is dan onge-
looflijk belangrijk om goede prestaties 
te behalen voor onze klanten en onze 
eigen organisatie. Grondstoffenmanage-
ment vraagt bovendien meer dan het be-
heersen van het economisch spel van vraag
en aanbod. zodra een bedrijf zich op de 
europese markt begeeft, moet hij kennis
hebben van de wet- en regelgeving in de
landen waar hij opereert, zeker als het gaat
om afval. ook financiële markten beïnvloe-
den de grondstoffenmarkt en kunnen prijs-
fluctuaties teweeg brengen. eén of enkele
gemeenten kunnen al die expertise nooit in
eigen huis hebben. dat is ondoenlijk en 
gezien de risico’s onverantwoord naar bur-
gers toe. in mijn visie moeten gemeenten
dat aan de markt overlaten.”

‘Ook bij private partijen werken duizenden mensen die een
gezin hebben en persoonlijk geluk nastreven’ 
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AllemAAl overHeid
de Ceo van sitA pleit dan ook voor een
veel sterkere regievoering door gemeenten.
“ik ben een democraat in hart en nieren en
geloof heilig in de primaire rol van de over-
heid: op mandaat van de kiezers wet- en 
regelgeving invoeren en erop toezien dat al
die wetten en regels worden gehandhaafd.
daar kun je niet streng genoeg in zijn. op
het moment dat gemeenten van de eigen
wet- en regelgeving afwijken, bijvoorbeeld
omdat zij zelf in de uitvoeringspositie zijn
gaan zitten, hebben zij al snel een dubbele
pet op. daardoor verliezen zij hun legitimi-
teit. dat moet je niet willen.” visser kan zich
niets voorstellen bij de keuze van gemeen-
ten om, juist vanuit de behoefte aan een
sterke regie op duurzaam afvalbeheer, de
verwerking van afval en het vermarkten van
grondstoffen zelf te willen organiseren. “Ge-
meenten moeten de rol van marktmeester
op een krachtige manier gaan invullen. zij
zijn de baas. en zij, dat zijn wij: alle burgers.
Geen enkel bedrijf, publiek noch privaat, kan
de dienst gaan uitmaken in een markt. Als
de overheid vindt dat er grondstoffenroton-
des moeten komen, dan kunnen afvalbedrij-
ven nog zoveel verbrandingsinstallaties
neerzetten, maar de wet- en regelgeving be-
paalt dat er zo min mogelijk afval wordt ver-
brand en zoveel mogelijk grondstoffen
binnen de keten blijven.” dat marktmees-
terschap vraagt om veel kennis. “in die ken-
nisontwikkeling moeten gemeenten echt
durven investeren. zij moeten zorgen dat zij
bouwen aan een kwalitatief sterke organi-

satie, met professionals in dienst die in staat
zijn om de markt te ontrafelen. daardoor
kunnen zij bijvoorbeeld tenders uitschrijven
waarin het behalen van hún doelen centraal
staat. Wat die doelen ook mogen zijn.”

PUBlieke iNzAmelorGANisAties
de vraag of gemeenten ook inzameling van
huishoudelijk afval zelf moeten doen of
moeten uitbesteden, vindt visser eveneens
een politieke keuze, maar wel een ander
verhaal. “Natuurlijk heb ik er belang bij dat
sitA ook de inzameling van huishoudelijk
afval verzorgt voor zoveel mogelijk gemeen-
ten. maar gemeenten moeten zichtbaar blij-
ven voor hun burgers. dat vanuit die
ambitie wordt gekozen voor een eigen in-
zamelorganisatie, kan ik mij wel voorstellen.
Wel vind ik dat er voldoende transparantie
over die keuze moet zijn. Wij pleiten voor
een level playing field, waarmee we bedoe-
len dat gemeenten die kiezen voor een
eigen inzameldienst, wel een duidelijk on-
derscheid moeten maken tussen publieke
dienstverlening en dienstverlening in com-
merciële markten.” 

PPs
een tussenoplossing vindt visser publiek-
private samenwerking (PPs), zoals Blink,
waarbij sitA en enkele Brabantse gemeen-
ten samenwerken. Gemeenten vormen het
bestuur en houden toezicht op de presta-
ties. een van de elementen van deze samen-
werking is het bonus-malus systeem.
“Presteren wij goed, dan ontvangen wij een

bonus. zijn de prestaties lager dan afgespro-
ken, bijvoorbeeld op het gebied van ziekte-
verzuim of schades, dan moeten wij een
boete betalen. in België werken we al langer
in dat soort constructies.” 

voorstANder vAN BroNsCHeidiNG
kijkend naar de inzamelsector, dan ziet sitA
een oplossing in het zoveel mogelijk realise-
ren van uniforme scheidingsregels en inza-
melsystemen. Adriaan visser: “de tijd van 

experimenteren is wat ons betreft voorbij.
Niet elke gemeente of elke inzamelorgani-
satie moet zelf innovaties willen onderzoe-
ken en realiseren. de meeste zijn daar te
klein voor. door onze omvang kunnen wij
investeringen doen in inzamelstructuren. en
zo bijdragen aan de gemeentelijke doelen in
duurzaamheid.” visser is zelf een groot
voorstander van scheiding aan de bron.
“Bronscheiding levert kwalitatief betere
producten op. daarom ook hebben wij als
eerste in Nederland een installatie gereali-
seerd voor de scheiding van kunststofver-
pakkingen, in rotterdam. zo kunnen wij de
verschillende kunststoffen beter vermark-
ten als grondstoffen.” in frankrijk staat de
zogenaamde bottle-to-bottle fabriek van
sitA. Hier worden ingezamelde Pet-flessen
volledig verwerkt tot nieuwe Pet-flessen.

‘Het is een illusie om te 
denken dat alles recyclebaar
is. Ook veiligheid en hygiëne

spelen een rol’ 



“dat is gezien de strenge regelgeving op vei-
ligheid en hygiëne nog niet eenvoudig; het is
echt een illusie om te denken dat je alles
kunt recyclen.”

BeWUstWordiNG oP GANG 
BreNGeN
Het sterkste argument om te scheiden aan
de bron, is volgens Adriaan visser het op
gang brengen van de bewustwording bij
burgers. “op het moment dat burgers wor-
den gedwongen om alles wat zij in huis heb-
ben gehaald na gebruik te scheiden,
ontdekken zij pas dat zij enorme hoeveelhe-
den kunststoffen, glas, papier en voedsel
hebben gekocht. dáár begint gedragsveran-
dering. Ambitieus zijn op het gebied van
preventie betekent in mijn visie dat er veel
meer aandacht moet komen voor de kwali-
teit van afval. Nu de rijksoverheid aanstuurt
op preventie en hergebruik, moeten wij
daar als afvalbedrijven op inspelen. dat kan
niet anders dan door te scheiden aan de
bron. ook het prikkelen van burgers om
hun restafval zelf weg te brengen en op de
gescheiden stromen maximale service te
verlenen, juich ik toe. ik heb zeker geen trek
om medewerkers in het afval van een ander
te laten wroeten. dat is niet het werk dat je
mensen graag wilt laten doen. en het is ook
onnodig. Waar het mij om gaat, is dat ge-
meenten heel goed duidelijk krijgen wat hun
doelen in afvalbeheer zijn. Als je weet wat
je wilt, vind je altijd een oplossing.” 

‘De focus moet niet meer liggen op prijs, maar op
duurzaamheid en de kwaliteit van afval’

69



Burgers hebben meer macht dan zij vaak plegen te denken. zíj beslissen of zij een product wel 
of niet aanschaffen en gebruiken. Wanneer zij voortaan voor alleen duurzame producten kiezen,

zetten ontwerpers en producenten razendsnel duurzaamheid bovenaan hun prioriteitenlijst. 
Het vergroten van dit inzicht en het beïnvloeden van het aanschafgedrag, begint bij bewustwording.

Binnen de eigen regio kunnen gemeenten deze bewustwording op gang brengen. 

de gemeenten merken de effecten daarvan direct. Want als steeds meer burgers duurzame 
producten aanschaffen, kunnen bij de afvalverwerking grondstoffen uiteen worden gehaald. 

dit scheiden van afval start eveneens bij de burger. die gooit zijn fruit in de groene container,
brengt zijn glas naar de glasbak en textiel naar de textielcontainer. een deel van de burgers scheidt

afval zo goed mogelijk. maar nog teveel burgers maken zich hier niet of veel minder druk om. 
daar liggen kansen voor gemeenten.

VOLOP KANSEN VOOR GEMEENTEN 
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Implementeer
de scheider bespaart 77
Afval, maar dan anders 89
inzamelen in omgekeerde volgorde 99
droog en herbruikbaar inzamelen 105
retourtje afval 111
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DIFTAR MAAKT HET VERSCHIL
Diftar is een afkorting voor ‘gedifferentieerde tarieven’. Per huishouden wordt een vast
bedrag voor afvalstoffenheffing in rekening gebracht met daarnaast een variabel bedrag
afhankelijk van het afvalaanbod. Hoe meer afval, des te hoger de rekening. 

Vormen van diftar
er zijn verschillende tariefsystemen voor diftar. Gemeenten kunnen kiezen uit de 
volgende vormen: 

1. volume (grote of kleine container)

2. volume en frequentie van inzameling

3. dure zak (zak tegen betaling, voor restafval)

4. dure zak en aantal personen

5. gewicht (bepaald door chip 
in container)

6. gewicht en frequentie

7. volume, frequentie en 
aantal personen
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Diftar in Nederland
van de 415 Nederlandse gemeenten hebben 125 gemeenten een vorm van  
diftar ingevoerd. Hiervan kozen 72 voor een systeem van ‘volume en 
frequentie’. 38 gemeenten baseren het tarief op ‘volume’ en 15 gemeenten
kozen voor ‘gewicht’ als tariefsysteem.

Buiten de grote steden
diftar wordt vooral toegepast in kleine, weinig tot niet-stedelijke gemeenten
buiten de randstad. in 2011 bevindt 27 procent van de huishoudens zich in 
een gemeente met diftar. 

Zwerfafval
de problemen met zwerfafval en afvaldumping in gemeenten met diftar zijn niet significant groter dan in gemeenten 
zonder diftar (Allers en Hoeben, 2009). om het zwerfafvalprobleem aan te pakken, is in het kader van ‘Gemeente
schoon’ een masterclass ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders. informatie hierover is te vinden op de website
www.gemeenteschoon.nl.

Kosten omlaag
de afvalbeheerskosten zijn in gemeenten met diftar gemiddeld 16 procent lager
dan in overige gemeenten. in diftargemeenten wordt over het algemeen meer
afval gescheiden aangeboden, waardoor minder restafval ontstaat. de kosten
komen hierdoor lager uit (gemiddeld 224 euro per huishouden). K

A
N

S
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DE SCHEIDER BESPAART
Al 125 gemeenten overgestapt op diftar

In de gemeenteraad in Apeldoorn werden er in 2004 nog stevige
discussies over gevoerd. Drie jaar later stemt de Zutphense raad

unaniem positief over de invoering van diftar. En in 2012 is 
diftar niet meer weg te denken uit vijf gemeenten in en rondom

de Stedendriehoek, het werkgebied van afvalinzamelorganisaties
Berkel Milieu en Circulus. Directeur Henk Knip kijkt tevreden

terug. Maar ook verder: hij wil naar een afvalvrije regio in 2030.

H e N k  k N i P
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diftAr eeN strAfmAAtreGel?
Waarom zijn het dan nog steeds maar 125
van de 415 gemeenten die op diftar zijn
overgestapt? Henk knip zegt erover: 
“diftar is aanvankelijk teveel gepositioneerd
als een strafmaatregel. maar feitelijk moet je
deze gedachte omdraaien. Want het is de
scheider die bespaart. die wordt beloond
voor gewenst gedrag.” Hoe werkt diftar dan
bij grotere gezinnen? Gaan die meer afval-
stoffenheffing betalen bij diftar? Berkel mi-

lieu en Circulus hebben daar onderzoek
naar gedaan binnen enkele eigen diftar-ge-
meenten. Uit dit onderzoek blijkt dat er
weinig grote verschillen zijn tussen de soor-
ten huishoudens. Henk knip: “ook de 
grotere gezinnen gingen er gemiddeld ge-
nomen op vooruit. Niet allemaal, maar 
gemiddeld genomen wel. in zutphen bij-
voorbeeld kreeg 68 procent van de huis-
houdens geld terug van de gemeente. zij
betalen dus minder voor de afvalstoffen- 

“diftar is geen doel op zich. Het is een middel om burgers een actieve rol te geven bij het
scheiden van verschillende soorten afval. en daarmee de hoeveelheid huishoudelijk restafval
te verkleinen”, zegt directeur Henk knip. Uit een onderzoek van Allers en Hoeben (2009)
blijkt dat dit in diftar-gemeenten ook lukt: het aantal ledigingen, het aantal zakken en het
gewicht (of een combinatie daarvan) neemt in diftar-gemeenten significant af. die afname
is weliswaar iets lager dan tot 2009 steeds werd gedacht, maar vast staat dat diftar een 
bewezen effectieve inzamelmethodiek is, gericht op bronscheiding. Uit een publicatie van
Agentschap Nl (2011) blijkt dat gemeenten die diftar toepassen, lage afvalbeheerskosten
hebben. in alle vijf gemeenten met de laagste afvalbeheerskosten bijvoorbeeld is diftar 
ingevoerd. in de gemeenten met hogere kosten wordt geen diftar toegepast. een tweede
bewijs dat diftar werkt.

Hoogste vijf (geen diftar( laagste vijf (diftar)

Gemeente Kosten (euro) Gemeente Kosten (euro)

1. diemen 384 1. Putten 120

2. leiden 366 2. eersel 125

3. Wassenaar 360 3. zevenaar 128

4. Amsterdam zo 352 4. Nederweert 143

5. muiden 352 5. Asten 144

TABEl 1  
De HOOgste eN lAAgste gemiDDelDe AfVAlbeHeeRskOsteN 
peR HUisHOUDeN iN 2011

Bron: Agentschap Nl (2011)
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‘Diftar is teveel gepositioneerd als een strafmaatregel. 
Maar feitelijk moet je deze gedachte omdraaien: 

de scheider wordt beloond’
heffing sinds de invoering van diftar.” Henk
knip waarschuwt wel dat niet iedereen erop
vooruit gaat. “dat is een denkfout. Burgers
gaan pas minder betalen als ze hun gedrag
aanpassen. Burgers die dat niet doen, zullen
erop achteruit gaan.”

BeWUstWordiNG?
Het communiceren over het belang van het
scheiden van afval en het vergroten van 
de bewustwording bij burgers is dus een 
belangrijke eerste stap naar anders omgaan
met afval. Berkel milieu en Circulus hebben
jaren geleden al ingezet op een andere 
framing van diftar dan tot dan toe steeds 
gebruikelijk was. “We zijn met raadsleden en
vervolgens met burgers in dialoog gegaan
over het doel dat we in de gemeenten 
hebben, als het gaat om afval. Wat is onze
stip op de horizon? Hoe duurzaam wil een
gemeente of een regio zijn? Welke as-
pecten zijn dan van belang? Gaat het om
kosten alleen? en om vermindering van
Co2 uitstoot? of streven we ook naar ver-
werking van ons afval in de eigen regio,
waarmee we de werkgelegenheid behou-
den? Welke prioriteiten stellen we? dat zijn
vragen waarover we in gesprek zijn gegaan.
diftar is een methode die past bij de ant-
woorden op die vragen. daarom hebben
we ook gesproken over de effecten die dif-
tar kan hebben op de eigen portemonnee

en de bijdrage die burgers met diftar zelf le-
veren aan hun leefomgeving. daardoor is in
onze regio een andere, positieve houding
tegenover diftar ontstaan.” 

diftAr AlleeN iN Niet-stedeliJke 
GeBiedeN?
een andere verklaring voor het vasthouden
aan traditionelere inzamelmethodieken in
gemeenten is het feit dat diftar vraagt om
fysieke ruimte bij de burger, in en rondom
zijn huis. dat is beter uitvoerbaar in 
gemeenten waar burgers ruimer wonen.
deze verklaring is waarneembaar op de
kaart van de vNG (2011) waaruit blijkt dat 

Bron: vNG (2012)
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vooral weinig- tot niet-stedelijke gemeenten
diftar toepassen. in de provincies Brabant,
limburg, Gelderland en overijssel hebben
relatief veel gemeenten diftar ingevoerd.
Het is opvallend dat diftar-gemeenten in
Noord-Holland, zuid-Holland en Utrecht
eerder uitzondering dan regel zijn. ook in
drenthe, Groningen en friesland zijn slechts
een handjevol diftar-gemeenten te tellen.
dat is eveneens opvallend, omdat het hier
veelal plattelandsgemeenten betreft. direc-
teur Henk knip voorspelt dat heel Neder-
land, uitgezonderd de vier grote steden,
uiteindelijk op diftar over zal stappen. “de
vlaamse regering heeft diftar al verplicht ge-
steld voor alle gemeenten, op Antwerpen
na. Het is mogelijk dat dit ook in Nederland
gebeurt. de ambities van demissionair
staatssecretaris Atsma zijn niet zonder 
grotere veranderingen te realiseren, dat is
duidelijk.

Bovendien, als Apeldoorn met 150.000 in-
woners  succesvol is met diftar, kan emmen
of Assen het ook. van belang is de wijze
waarop het in een gemeente wordt geïn-
troduceerd. daar is ook betrokkenheid van
burgers voor nodig.”

toeNAme vAN zWerfAfvAl?
Angst voor toename van zwerfafval speelt

vaak een grote rol in de besluitvorming over
diftar en de weerstand die ontstaat. Psycho-
logisch gezien is dat begrijpelijk. Het feit dat
mensen moeten gaan betalen voor het ge-
wicht van het afval of voor het aantal keren
dat de container wordt aangeboden (fre-
quentie), of een combinatie daarvan, leidt
vrijwel automatisch tot de gedachte dat bur-
gers dan sneller geneigd zijn tot het illegaal
dumpen van afval. Henk knip noemt dit
‘ontwijkgedrag’. Hij pleit voor een dialoog
binnen gemeenten op basis van feiten in
plaats van op emoties. “Het is goed om te
weten hoeveel zwerfafval jaarlijks in een ge-
meente ontstaat, met het huidige inzamel-
systeem. Hoeveel meldingen komen er
binnen? Waar wordt het zwerfafval vooral
aangetroffen? Wat is de omvang daarvan?
op basis van die feiten kun je flankerend be-
leid opstellen met een gerichte aanpak, ook
als je overstapt op diftar.” veel slechte erva-
ringen heeft knip niet. in de vijf diftar-ge-
meenten in het werkgebied van Berkel
milieu en Circulus is geen duidelijk verband
waar te nemen tussen diftar en zwerfafval. 

CrUCiAAl iN AANPAk
de meest hardnekkige zwerfafvallocaties zijn
winkelgebieden, ov-gebieden en school-
omgevingen. dat blijkt uit de trajectaanpak
van Gemeente schoon, een initiatief van
Agentschap Nl. Uit een verslag van een dis-
cussiemiddag in 2009, georganiseerd vanuit
het project Gemeente schoon, wordt ver-
der duidelijk dat de binding van burgers met
hun omgeving cruciaal is in de aanpak van 

zwerfafval. sjaak van dijk, boswachter 
van staatsbosbeheer op de sallandse 
Heuvelrug, zegt in het verslag dat het niet
verbazingwekkend is dat de grootste proble-
men zich voordoen  op openbare wegen,
schoolroutes, parkeerplaatsen en bij land-
schapselementen. “Bij die gebieden voelt nie-
mand zich betrokken. en dus kan het gevoel
ontstaan dat mensen daar ook niet zuinig op
hoeven te zijn.” in de visie van de boswachter
moeten mensen een gebied als een eigen
nest gaan zien. “dat eigen nest vervuil je
niet.” samenwerken, ook met landschapsor-
ganisaties, ter voorkoming van zwerfafval is
dus het motto. Afvalorganisaties en gemeen-
ten kunnen die samenwerking initiëren.

‘Als Apeldoorn met 
150.000 inwoners succesvol 
is met diftar, kan Emmen 

of Assen het ook’ 
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Reactie hoogleraar economie Elbert Dijkgraaf
de uitgestrektheid van drenthe en het geringe aantal inwoners sluiten volgens elbert dijkgraaf,
hoogleraar economie aan de erasmus Universiteit, goed aan bij een inzamelmethodiek als diftar.
“literatuur bewijst dat je met diftar én de hoeveelheid afval aanmerkelijk reduceert én veel kosten
bespaart.” dijkgraaf vindt het bizar dat afval het enige domein in Nederland lijkt waar in sommige
delen van Nederland amper een relatie is tussen het gedrag van burgers en de kosten die daarmee
gemoeid gaan. “We betalen voor het water en de energie die we verbruiken. ook in de zorg
wordt steeds vaker een relatie gelegd tussen gedrag en kosten. Uit onderzoek weten we inmiddels
dat financiële prikkels gedrag beïnvloeden. dan is het raar om die prikkels bij afval volstrekt onbenut
te laten.”
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diftArProof
Het flankerend beleid kent meerdere aan-
dachtspunten die diftar kunnen maken of
breken. een hoge gewichtsgrens voor het
brengen van grof huishoudelijk afval naar
milieustraten bijvoorbeeld is een populaire
maatregel voor burgers. maar de maatregel
bijt diftar. Want op dat moment wordt dif-
tar gezien als een strafmaatregel in plaats
van een beloningsmaatregel. Henk knip ad-
viseert gemeenten daarnaast niet teveel
vernieuwingen in afval tegelijkertijd te willen
invoeren. “Neem de plaatsing van onder-
grondse containers in een buurt of wijk. dat
is feitelijk een technisch proces, maar ook
een kwestie van gewenning voor zowel bur-
gers als de afvalinzamelorganisatie. dat geldt
ook voor diftar. Je kunt beter eerst de ene
maatregel invoeren en dan pas de andere.
dat geduld moet je als gemeente opbren-
gen.”

effeCteN
in de vijf gemeenten in de stedendriehoek
heeft diftar geen windeieren gelegd. inte-
ressant zijn de verschillen in prestaties tus-
sen de gemeenten die in dit gebied wel en
niet inzamelen met behulp van diftar. Bij
Berkel milieu hanteren vier van de vijf ge-
meenten diftar; alleen lochem zamelt het
restafval en Gft-afval in en rekent met een
vaste afvalstoffenheffing. Bij Circulus is epe
de enige gemeente die geen gebruik maakt
van diftar. opvallend is dat alle diftar-ge-
meenten in het gebied minder restafval in-
zamelen. in de gemeenten Apeldoorn,

zuthphen, Bronckhorst, Brummen en
doesburg – die alle diftar hebben ingevoerd
– steeg de hoeveelheid gescheiden ingeza-
melde afvalstromen in 2010 met gemiddeld
2,6 procent naar 56,8 procent. Het percen-
tage ingezamelde gescheiden afvalstromen
is in Apeldoorn sinds 2009 gestegen met 4
procent naar 61 procent. de landelijke doel-
stelling van het gemeentelijk scheidingsper-
centage ligt op 65 procent in 2015.

AfvAlvriJ
en toch vraagt Henk knip zich openlijk af of
gemeenten die nog geen gebruik maken van
diftar, de maatregel nog wel moeten invoe-
ren. “de trend is dat burgers financieel

beloond worden voor het aanleveren van
gescheiden afvalstromen. Als ik kijk naar
ryck (de inzamelorganisatie die in de ge-
meente Pijnacker-Nootdorp op vijf inzamel-
punten burgers beloont voor de inzameling
van papier en karton, kunststofverpakkings-
afval, textiel en klein elektrisch afval, red.)
dan denk ik dat we op weg zijn naar een 
wereld die anders om gaat met afval. Als
burgers dan steeds meer afval gaan schei-
den, zal de hoeveelheid restafval afnemen.
dat is wat we willen. maar het betekent ook
dat de investering van diftar over een 
langere periode dan de gemiddelde acht jaar
moet worden uitgesmeerd. Het is goed om
daar rekening mee te houden.” 
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RestAfVAl eN gROfVUil DAleN
De hoeveelheid restafval en grofvuil die een inwoner in het gebied van berkel milieu gemiddeld per jaar aanbiedt.
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riJk AAN GroNdstoffeN
knip schrikt van de hoeveelheden restafval
die nu nog ontstaan in Coevorden, emmen
en Hoogeveen. in Apeldoorn zamelen we
160 kilo per inwoner per jaar in, bij Area ligt
dat aantal op meer dan 250 kilo. dat is een
fors verschil. Aan de andere kant betekent
het dat deze drentse gemeenten rijk zijn
aan grondstoffen en dus nog flinke slagen
kunnen maken. Want grondstoffenmanage-
ment is een wereldmarkt. daar zijn we ons
nog te weinig van bewust.” volgens Henk
knip is dat niet onlogisch. “veel grondstoffen
zijn op dit moment nog relatief laag geprijsd.
maar we gaan op weg naar waardecreatie
zodra die prijzen gaan stijgen. Het zal ons
systeem veranderen.” Berkel milieu en Cir-
culus bereiden zich al voor op die omslag.
de afvalorganisaties streven naar een afval-
vrije regio in 2030, waarbij de inzameling
louter grondstoffen oplevert. tevens willen
de organisaties de kringloop zo dicht moge-
lijk bij huis sluiten. “We kiezen niet voor prijs
alleen, maar voor duurzaamheid op velerlei
gebieden. Het is dichterbij dan je denkt.”



86

‘Diftar is geen doel op zich. Het is een bewezen 
methodiek om afvalgedrag van burgers te sturen’

Henk Knip, directeur Circulus en Berkel Milieu
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AFVAL, MAAR DAN ANDERS
Experimenten met een andere 

inzamelstructuur
In Coevorden, Emmen en Hoogeveen is de hoeveelheid restafval
per inwoner in 2011 gegroeid ten opzichte van het voorgaande
jaar. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Sowieso is het aantal 

kilo’s restafval dat burgers hier aanbieden, te hoog. 
Uit sorteeranalyses blijkt dat er nog veel waardevolle grond-

stoffen in dit restafval zitten. Alle reden dus om daar een omslag
in te maken. Area heeft een voorstel ingediend bij de gemeenten

om te starten met een pilot: Afval Anders.

k e e s  l A m A i N
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veel reinigingsdiensten in Nederland expe-
rimenteren op dit moment met nieuwe 
inzamelmethodes, om burgers te prikkelen
en te faciliteren om meer afval te scheiden.
en zo de hoeveelheid restafval verder terug
te dringen. Area heeft de gemeenten 
geadviseerd een experiment te doen met
een nieuwe inzamelstructuur in drie proef-
gebieden. Aanleiding is het streven van 
demissionair staatssecretaris Atsma om in
2015 65 procent van het huishoudelijk afval
te scheiden. maar voor Area en de aan-
deelhoudende gemeenten zijn ook de ge-
meentespecifieke doelen, zoals vastgelegd in
de kaderplannen 2010-2015, een belang-
rijke drijfveer. kees lamain, manager van het
kenniscentrum Area kennis & regie, zegt
erover: “de gemeenten en Area willen de
hoeveelheid restafval aanzienlijk verminde-

ren. dat is niet alleen beter voor het milieu,
het zorgt ook voor een enorme kostenbe-
sparing. Wij zetten al jaren in op verder-
gaande bronscheiding door burgers. maar
de resultaten die wij met de huidige inza-
melstructuur behalen, zijn onvoldoende.
door in kleine gebieden in Coevorden,
emmen en Hoogeveen proeven te doen
met nieuwe inzamelmethodes, onderzoe-
ken we hoe we tot betere prestaties kun-
nen komen.” 

‘Inwoners in de proefgebieden gaan we
beter faciliteren in het scheiden van afval’

‘De resultaten die wij met de
huidige inzamelstructuur
behalen, zijn onvoldoende’ 
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‘Er zijn al gemeenten waar burgers nog maar een paar
vuilniszakken per jaar aanbieden’
Kees Lamain, manager Area Kennis & Regie
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Proef
Het projectvoorstel bestaat uit één nieuwe
inzamelstructuur in verschillende gebieden
in de drie gemeenten. de burgers uit deze
gebieden ontvangen een derde container,
voor de scheiding van kunststofverpak-
kingen. Alle containers worden eens per
drie weken ingezameld, op de vaste inza-
meldag. daarnaast worden in winkelcentra
in de proefgebieden minimilieustraten aan-
gelegd. deze brengpunten bestaan uit 
ondergrondse containers voor papier, tex-
tiel, glas, kunststofverpakkingen en klein
chemisch afval. kees lamain : “iedereen is al
jarenlang gewend aan het brengen van glas,
later is daar de textielcontainer bijgekomen.
Nu willen wij er ook papier- en kunststof-
verpakkingencontainers bij plaatsen. zodat
mensen in het proefgebied beter gefacili-
teerd worden om hun verschillende soor-
ten afval te scheiden.” vooral bewoners van
appartementen kunnen dat nu nog onvol-
doende. “Het is ondoenlijk om op een bal-
kon vier soorten afval te bewaren. mensen
willen hun afval gewoon snel kwijt kunnen.
Aan die behoefte kunnen we met de oplos-
singen van het projectvoorstel beter tege-
moet komen.” dat de containers onder-
gronds worden geplaatst, heeft drie voor-
delen: het oogt mooier, het is gebruiksvrien-
delijker en de containers hebben een groter
volume. 

Verschillende gebieden
Binnen het beoogde proefproject is de 
inzamelmethodiek gelijk. Wel is bewust ver-
schil aangebracht in de keuze voor het soort
proefgebied. kees lamain: “Gebied 1 is een
plattelandsgebied in Coevorden, gebied 
2 een emmense wijk waar veel gezinnen
wonen en gebied 3 een stadswijk in Hooge-
veen. We willen onderzoeken of er verschil-
len zijn in het inzamelgedrag in deze
gebieden.”

Afvalcoach
Communicatie speelt een belangrijke rol
binnen ‘Afval Anders’. kees lamain: “Het
beïnvloeden van gedrag is buitengewoon
lastig. vooralsnog adviseren we de gemeen-
ten zich te richten op het informeren van
burgers over onze ambities. en op het 
stimuleren van burgers om van de facilitei-
ten die zijn aangelegd, gebruik te maken. We
willen burgers daar ook bij ondersteunen.
daarom denken we aan het instellen van
een afvalspreekuur en het faciliteren van
een afvalcoach. Bij deze coach kunnen bur-
gers dan al hun vragen over het scheiden
van afval stellen.” voorafgaand aan het
proefproject kunnen voorlichtingsavonden
worden gehouden. deze avonden maken
deel uit van een publiekscampagne, die 
gedurende de hele pilot wordt uitgezet.
Herhaling is ook hier de kracht van de
boodschap.

Afvalvrij
‘Afval anders’ is een alternatief voor diftar.
kees lamain: “Het accent ligt niet op het
doorvoeren van een financiële prikkel, zoals
bij diftar het geval is. Wij adviseren de ge-
meenten, passend bij hun eigen wens, te kie-
zen voor een systeemwijziging. Uit
gesprekken met bestuurders en beleidsme-
dewerkers weten we dat de gemeenten nu
niets voor diftar voelen. dat is ook wat we
steeds proberen: meebewegen met de visie
van onze aandeelhouders en adviseren over 

de opties die dan voorhanden zijn.” in de
toekomst denkt kees lamain dat de contai-
ner voor restafval overbodig is. “er zijn al
gemeenten in Nederland waar burgers nu
nog slechts een of twee zakken restafval per
jaar aanbieden. dat lijkt nog ondenkbaar,
maar als we anders naar afval gaan kijken,
komen ook ‘onze’ burgers heel ver. voor de
gemeenten Coevorden, emmen en Hooge-
veen staat als een paal boven water dat de
hoeveelheid afval drastisch naar beneden
moet worden bijgesteld. Het is de taak van
Area om die doelen met behulp van ver-
nieuwingen te behalen en burgers daarbij zo
goed mogelijk te ondersteunen.”

‘Dit proefproject is een 
alternatief voor diftar; 

we adviseren te kiezen voor 
een systeemwijziging’
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INZAMELEN IN OMGEKEERDE VOLGORDE
Waarom nog service bieden op restafval?

De Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen
(MARN) is een samenwerkingsverband van tien gemeenten in de
regio Nijmegen. De MARN ondersteunt de deelnemende gemeen-

ten op het gebied van afval en milieu. In twee dorpen van één
van die gemeenten, te weten Druten, wordt het afval in een pilot
‘omgekeerd’ ingezameld. Bart de Bruin is projectcoördinator bij

de MARN en vertelt over deze wijze van inzameling.

d r s .  B A r t  d e  B r U i N
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WAt is omGekeerd iNzAmeleN?
“van oudsher wordt vanuit milieuhygiënisch
perspectief de meeste service geboden op
restafval. Burgers kunnen immers restafval
aan huis in de afvalzak of de grijze container
doen. Bij omgekeerd inzamelen gaat het net
andersom. Burgers kunnen restafval niet
meer aan huis kwijt, maar dienen dit zelf
weg te brengen naar een ondergrondse

container of de milieustraat. Aan huis kun-
nen de burgers naast Gft-afval aparte afval-
containers inzamelen. deze stromen wor-
den vervolgens opgehaald. de service
wordt vanuit grondstoffenperspectief dus
omgekeerd. maximale service op grondstof-
fen, lagere service op restafval.” 

WAArom is BesloteN tot deze
Pilot?
“in onze toekomstvisie afvalbeheer denken
we in grondstoffen in plaats van afval. 
verbranding zit in een eindige fase in het lan-
delijk en ook europees afvalbeheer. de
nieuwe fase is maximale recycling van
grondstoffen, ook om onze economie draai-
ende te houden. We willen dus minder res-
tafval. Waarom zouden we daar dan de
meeste service op bieden naar de burgers
toe? met omgekeerd inzamelen verlenen
we service op de stromen die we vanuit af-
valbeleid graag willen hebben. Hierdoor

wordt de drempel voor de burger om te
scheiden lager en om restafval aan te bieden
hoger. door omgekeerd inzamelen ver-
wachten we een verdere reductie van de
hoeveelheid restafval.”

Hoe Werkt Het?
“Burgers uit twee dorpen in de gemeente
druten hebben drie containers aan huis:
één voor Gft-afval, één voor kunststofver-
pakkingen en één voor papier. in de papier-
container kunnen ook textiel en kleine
elektrische apparaten worden gedaan, mits
dit in zakken wordt aangeboden. voor het
restafval heeft de burger een pas gekregen
waarmee hij de ondergrondse container
tegen betaling kan ontgrendelen. deze 
ondergrondse container staat op eenzelfde
afstand als de glascontainer en dus niet zoals
vaak gebruikelijk is op loopafstand.” 

WAArom iN de GemeeNte drUteN? 
“de gemeente druten had voordat we dit
systeem invoerden al weinig restafval, 
namelijk 67 kilo per inwoner per jaar. dat
staat gelijk aan ongeveer tien afvalzakken.
Waarom zou je nog 26 keer per jaar door
de gemeente rijden om dit kleine beetje
restafval op te halen? We hadden naar ons
idee het moment bereikt waarop mensen
bereid zijn om restafval (ver) weg te bren-
gen. in de twee dorpen waar de pilot is, 
Afferden en deest, wonen ongeveer 3000
mensen. Beide dorpen hebben ook echt
buitengebieden. sommige mensen moeten
een paar kilometer rijden om het restafval

weg te brengen. dat is een grote afstand.
Wat is voor de burger nog acceptabel en
welk gedrag gaat hij vertonen? Het is inte-
ressant om dat te onderzoeken. dat doen
we overigens in samenwerking met gedrags-
psychologen van de radboud Universiteit.
in de gemeente druten werd al het diftar-
principe gehanteerd. mensen konden rest-
afvalzakken kopen en daarmee hun restafval
aan de straat zetten. in de pilot beproeven
we of de combinatie diftar met omgekeerd
inzamelen werkt.”

WAt is Het versCHil met AlleeN
diftAr?
“Bij diftar speelt vooral de financiële prikkel
een grote rol. de burger betaalt per afval-
zak of per lediging van de container. Hier-
door scheidt de burger beter zijn afval en
wordt minder restafval aangeboden. Het
grote verschil is dat diftar al tien tot vijftien
jaar een bewezen systeem is. omgekeerd
inzamelen is nieuw. er zijn nog geen aange-
toonde structurele effecten van omgekeerd

inzamelen. maar de signalen zijn positief. in
geval van diftar en omgekeerd inzamelen
wordt er een drempel opgeworpen om
restafval te produceren en wordt het aan-
trekkelijker gemaakt om afval te scheiden.
de actuele vragen zijn hoe hoog die drem-

‘We bieden maximale service
op grondstoffen en een lagere

service op restafval’  

‘We willen onderzoeken hoe
hoog de drempel voor rest-
afval gelegd kan worden, 

bij burgers’ 
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pel voor restafval moet en kan worden. en
hoe aantrekkelijk we het scheiden van afval
moeten maken om de recycling van grond-
stoffen te realiseren.” 

WAt ziJN de resUltAteN?
“We toetsen de vervuiling en de hoeveel-
heid ingezamelde grondstoffen. daarnaast
onderzoeken we of de hoeveelheid restaf-
val vermindert. op dit moment loopt de
pilot ongeveer drie maanden. We kunnen
daarom nog geen concrete conclusies trek-
ken, maar zoals we nu kunnen zien is in
ieder geval de vervuiling niet toegenomen;
er komt niet meer restafval bij de grond-
stoffen terecht dan voorheen. vanwege de
grote schommelingen kunnen we nog niet
zien of er een stijging is in de hoeveelheid

stromen die gescheiden worden ingeza-
meld. Wel lijkt het dat er een verdere daling
van de hoeveelheid restafval optreedt. maar
we hebben nog geen zicht op de hoeveel-
heid afval dat bijvoorbeeld naar de milieu-
straten is gebracht, dus dit gegeven is nog
niet representatief. volgens de eerste voor-
zichtige prognoses zouden we uit kunnen
komen op veertig kilo restafval per inwoner
per jaar. een vermindering van vijfentwintig
kilo. dat zou een bijzonder mooi resultaat
zijn. maar zoals aangegeven, het is nog te
vroeg voor definitieve conclusies.”

WAAr liePeN JUllie teGeNAAN?
“de inwoners van de gemeente druten za-
melden al weinig kilo’s restafval per jaar in.
We kregen dan ook direct de waaromvraag.
ze deden het immers al zo goed. de reden
waarom je iets doet, moet je dan heel goed
uitleggen. vanuit de grondstoffengedachte
lukte dat prima. Wat wij ons van tevoren
niet hadden gerealiseerd, is dat van één naar
drie containers door het ruimtegebruik
voor mensen een erg grote verandering is.
Alle burgers hebben eenzelfde grote con-
tainer ontvangen, want anders was het qua
kosten niet realiseerbaar. Bij een even-

‘Het waarom van een verandering in de inzameling 
moet je heel goed uitleggen aan burgers’
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tueel definitieve invoering is het verstan-
diger om te variëren in grootte van de con-
tainer, zodat er minder weerstand bij de
burger komt. overigens is die na een aantal
maanden zeker weggezakt en wordt er van-
uit betrokken bewoners al geroepen dat ze
de containers niet meer kwijt willen.”

WAt is BelANGriJk om omGekeerd
iNzAmeleN te doeN slAGeN?
“Het belangrijkste is draagvlak creëren.
zowel binnen de gemeenten als bij de bur-
gers. Als je de ambitie niet hebt om dat te
doen, moet je er niet aan beginnen. Want
weerstand komt er sowieso. mensen reage-
ren altijd op veranderingen, zeker als het
gaat om afvalinzameling. daarom is het ook
zo belangrijk om ze te vertellen waarom je

iets doet. dit hebben wij gedaan met een
uitgebreide folder en inloopavonden. daar-
naast hebben we in beide dorpen een
klankbordgroep opgericht die bestaat uit vijf
tot tien inwoners. eens per maand of twee
maanden komen we bijeen om te overleg-
gen hoe het gaat en waar ze tegenaan lopen.
de weerstand uit het begin is weg en er
wordt nu met name gesproken over uitvoe-
ringskwesties.” 

voor Wie is omGekeerd 
iNzAmeleN GesCHikt?
“dit is voor alle gemeenten geschikt. Het is
met name de vraag op welke afstand de on-
dergrondse containers voor restafval
komen te staan en welke afvalcombinaties
geschikt zijn om met behulp van minicontai-

ners aan huis in te zamelen. ofwel: hoe
hoog kan de drempel voor restafval ge-
maakt worden en hoe aantrekkelijk maken
we het scheiden van afval? daarbij is het de
vraag wat voor een effect omgekeerd inza-
melen zonder een vorm van diftar op de
hoeveelheid restafval heeft. die gegevens
zijn er nog niet op grote schaal. Het zou
goed zijn als gemeenten in drenthe daar
ook mee aan de slag gaan.” 

‘Weerstand komt er sowieso. Mensen reageren altijd op
veranderingen’

Bart de Bruin, projectcoördinator Omgekeerd Inzamelen bij MARN
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DROOG EN HERBRUIKBAAR 
INZAMELEN

Grondstoffen uit afvalstromen hergebruiken

HVC is een afval- en energienutsbedrijf dat in eigendom is van 
52 aandeelhoudende gemeenten uit Noord-Holland, Zuid-Holland,

Flevoland en Friesland. Daarnaast werkt HVC voor zes waterschap-
pen. Ook de waterschappen zijn aandeelhouder van HVC. 

HVC streeft ernaar om zo veel mogelijk herbruikbare materialen uit
afval te winnen. Daarom is HVC in de gemeenten Noordoostpolder en

Sliedrecht in juni 2011 de pilot ‘droog en herbruikbaar inzamelen’
gestart. Nico Mensing, directeur inzameling bij HVC, legt uit wat dit

precies inhoudt en vertelt over zijn ervaringen.  

N i C o  m e N s i N G
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‘Droog en herbruikbaar inzamelen zou bij 
elke gemeente kunnen passen. Waar wacht 

iedereen nog op?’
Nico Mensing, directeur inzameling HVC Groep
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WAt is drooG eN HerBrUikBAAr
iNzAmeleN?
“Naast de reguliere groene en grijze contai-
ner hebben burgers uit het proefgebied in
de gemeenten Noordoostpolder en slied-
recht ook een blauwe container. in deze
container kunnen zij materialen als kunst-
stofverpakkingen, papier, hout, textiel en 

kleine elektrische apparaten doen. sorteer-
analyses wijzen uit dat de kwaliteit van het
product of materiaal niet wordt aangetast.
daarom kan alles in één container. dat is
wel zo gemakkelijk voor de burger. de kern
van de pilot is om meer herbruikbare pro-
ducten en materialen in te zamelen. zodat
grondstoffen worden gerecycled en niet uit
de grond hoeven worden gewonnen.”   

WAArom is BesloteN tot 
deze Pilot?
“door de grondstoffenschaarste en de ont-
wikkelingen wereldwijd zijn we een aantal
jaren geleden gaan nadenken over de 
toekomst. met als centrale vraag op welke 

manier we maximaal grondstoffen uit afval-
stromen kunnen hergebruiken. Als uitgangs-
punt hebben we hierbij de afvaldriehoek
genomen. We hebben een afweging ge-
maakt tussen milieurendement, kwaliteit van
dienstverlening en prijs. op basis hiervan
zijn we tot de pilot ‘droog en herbruikbaar
inzamelen’ gekomen.” 

eN toeN? 
“vervolgens zijn we op zoek gegaan naar ge-
meenten waarin een proefgebied mogelijk
was met meer dan 2000 huishoudens. en
een gebied dat niet heel ingewikkeld is.
zoals een gebied met weinig hoogbouw,
omdat we dat niet meenemen in de proef.
zodat we aan het eind van de pilot goed
kunnen evalueren en zicht hebben op 
mogelijke verbeterpunten. Nadat we enkele
geschikte gebieden hadden gevonden, zijn
we met de betreffende gemeenten om tafel
gegaan. de gemeenten Noordoostpolder
en sliedrecht wilden graag meewerken aan
de pilot en zo zijn we hier gestart.”

WAt ziJN de resUltAteN?
“We zien in de container voor droog en
herbruikbaar materiaal de hoeveelheden
stijgen. dat is waar we het voor doen. daar-
naast is het restafval gedaald. ook dat is een
mooie bijkomstigheid. in het begin van de
pilot werd de grijze container in bijvoor-
beeld de Noordoostpolder eens per drie
weken opgehaald. omdat we tijdens de
pilot de hoeveelheid restafval zagen terug-
lopen, hebben we de frequentie gewijzigd

naar eens per vier weken. de frequentie
voor droog en herbruikbaar materiaal heb-
ben we vanwege de stijging gewijzigd van
eens in de drie weken naar eens in de twee
weken. Het is opvallend dat ook de hoeveel-
heid Gft-afval significant is toegenomen. 
Bewustwording bij de burger draagt dus
ook bij aan een betere Gft-scheiding.”

WAt is vAN BelANG BiJ eeN Pilot
Als deze? 
“Het gedrag van de burgers is zo belangrijk.
daarom is het van belang om het voor bur-
gers zo gemakkelijk mogelijk te maken. 
en een zo goed mogelijke service te bieden.
Als een burger drie containers rondom huis
kwijt kan, ontstaat over het algemeen vrij
gemakkelijk draagvlak. maar er zijn ook bur-
gers die die ruimte niet hebben of geen drie
containers rondom huis willen. informeren
over het doel en het belang van de pilot is
daarom heel belangrijk. vooraf hebben we
de burgers goed ingelicht. We hebben hen
verteld wat de proef is en wat we van hen
verwachten. tussentijds informeren we de
burgers over de resultaten en doen we
waar mogelijk aanpassingen.”

voor Wie is drooG eN HerBrUik-
BAAr iNzAmeleN GesCHikt?
“droog en herbruikbaar inzamelen kan bij
elke gemeente passen. Waar zou je nog op
wachten? er zijn volop discussies gaande
over bijvoorbeeld het wel of niet invoeren
van diftar. droog en herbruikbaar inzamelen
leert ons anders naar afval te kijken. Het

‘Sorteeranalyses wijzen uit
dat de kwaliteit van de 
materialen niet wordt 

aangetast door menging’ 

‘We zoeken de balans 
tussen milieurendement, 

kwaliteit van dienstverlening
en kosten’ 
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gaat niet meer om het terugdringen van de
hoeveelheid restafval, maar om het realise-
ren van een zo groot mogelijk volume aan
materiaalhergebruik. Het toepassen van dif-
tar is een fiscale techniek die met name past
in het denken over het reduceren van de
hoeveelheid restafval. durf anders naar de
wereld te kijken. en verander iets in het af-
valmanagement. zo proberen wij er ook
mee om te gaan, al valt dat niet altijd mee.
Als je streeft naar maximaal materiaalher-
gebruik, moet je anders naar de systemen
en technieken kijken. Anders wordt het las-
tig om een goed resultaat te bereiken.”
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RETOURTJE AFVAL
Extra inzamelpunten voor klein huishoudelijk 

afval blijken succesvol

Nederland moet schoner, zuiniger, sterker en mooier worden. 
Voormalig minister van VROM, Jacqueline Cramer, schreef het al in

haar voorwoord van het boek van ‘Duurzaam ontwikkelen…een 
wereldkans’ van Anne-Marie Rakhorst. Kleinere afvalinzamelpunten

in buurten en wijken kunnen daar een bijdrage aan leveren.
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restafval en groente-, fruit- en tuinafval kan
de burger thuis inzamelen. ook andere
stromen als papier, kunststof(verpakkingen),
textiel en glas kan de burger in de eigen
buurt of wijk kwijt, zoals bij winkelcentra.
toch moet de burger hier meer moeite
voor doen. de inzamelbakken liggen soms
bijvoorbeeld verder uit elkaar. daarnaast is
de gemeentelijke milieustraat niet voor elke
burger om de hoek. Afvalinzamelpunten
bieden de uitkomst: volledige inzamelpun-
ten in de eigen buurt of wijk waardoor de
burger gemakkelijk en in één keer al het
klein huishoudelijk afval zoals papier, glas,
Gft, kunststofverpakkingen en kleine elek-
trische apparaten kan wegbrengen.

Retourette
er zijn verschillende vormen van afvalinza-
melpunten mogelijk. zo is er de retourette,
naar het model van een private organisatie
die op verschillende plaatsen in vooral
West-Nederland brengpunten heeft inge-
richt. deze retourettes zijn in de buurt van
winkelcentra of zelfs in het pand van een su-
permarkt te vinden. een ander, treffend
voorbeeld is het project ‘Afval loont’ van
ryck, de Nederlandse recycle Bank, in sa-
menwerking met de Haagse afvalorganisatie
Avalex.

Afval loont
Bij ‘Afval loont’ ontvangen inwoners een
vergoeding per kilogram ingeleverd huis-
houdelijk afval. de gedachte achter dit pro-
ject is dat Nederlanders fervente verzame-
laars en spaarders zijn. in de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp ontvangt de burger bij
deelname een spaarpas, ook wel ryckkaart
genoemd. Hierop wordt het gespaarde 
bedrag bijgeschreven. Bij een saldo van tien
euro wordt het bedrag overgemaakt op 
de opgegeven bankrekening. dit kan een
persoonlijke rekening zijn, maar ook de 
rekening van een goed doel of de eigen
(sport)vereniging. Als een burger zich niet
registreert, gaat 50 procent van het bedrag
naar het Wereld Natuur fonds en 50 pro-
cent naar lokale doelen. 

Voordelen voor de burger
door deze manier van inzamelen wordt de
burger financieel beloond voor zijn goede
gedrag. een ander voordeel van de vaak
kleinere afvalbrengpunten is dat de burger
niet meer afhankelijk is van de ophaalmo-
menten van externe partijen; de burger 
bepaalt zelf hoe lang hij afval opspaart. 
de burger wordt bovendien bewuster van
zijn afval en gaat daar ook naar handelen: 
hij scheidt meer afval.   

Milieu, vergoeding en gemak
‘Afval loont’ bewijst dat het werkt. Na een
periode van vijf maanden is één derde van
de inwoners van de gemeente Pijnacker-
Nootdorp eigenaar van de ryckkaart. 
Uit onderzoek van ryck (2012) onder 741
deelnemers blijkt daarnaast dat de helft van
de deelnemers intensiever afval scheidt dan
voorheen en dat meer verschillende stro-
men worden gescheiden. motieven om dit
te doen, zijn het milieu, de financiële vergoe-
ding en het gemak om afval in te leveren.
ook zonder vergoeding brengen burgers
afval gescheiden aan, zo blijkt uit het ryck-
onderzoek. Als burgers op een eenvoudige
wijze kunnen bijdragen aan een schoner,
duurzamer en zuiniger milieu, doen zij dat
graag.
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een schone leefomgeving is gezonder en fijner voor alle levensvormen. die leefomgeving kan
worden uitgewerkt in vier kernbegrippen: zuivere lucht, veilig water, gezonde bodem en rijke
natuur. Gemeenten kunnen dan ook niet ver genoeg gaan om hun doelen in duurzaamheid en
kostenbesparing concreet te maken. in een afvalbeheerplan staat bijvoorbeeld beschreven wat
de gemeente precies wil bereiken, op welke manier en wanneer. ook wordt aangegeven hoe
die effecten worden gemeten. Het vertalen van deze  strategische doelen naar een goede 
inzamelstructuur en een passend afvalbeleid, zal leiden tot meer groen en minder kosten.

MEER GROEN EN MINDER KOSTEN 
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HERWIN
vintage is hipper dan ooit 120
stoken, koken en rijden op groen gas 130
technologisch genie 145



SECOND LIFE
Kringloopbedrijven nemen gebruikte goederen van burgers in. En verkopen ze 
vervolgens weer aan een volgende burger. Zo krijgen de goederen een tweede leven
en wordt de afvalberg verkleind. 

KRINGlOOP
door kringloopbedrijven blijven goederen in omloop. daardoor wordt er minder afval verbrand. 
en hoeven minder nieuwe goederen geproduceerd en ingevoerd te worden. zo wordt een grote 
hoeveelheid Co2 uitstoot bespaard. ook op grondstoffen wordt bespaard want die hoeven niet 
onnodig aangewend te worden. 
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CO2

met 1.000 kilo ingezamelde goederen wordt ongeveer 1.000 kilo Co2 bespaard. dat betekent dat bij ruim 
3.000 kilo ingezamelde goederen de hoeveelheid Co2 die word bespaart gelijk is aan de Co2 uitstoot voor het 
verwarmen van één huis gedurende een jaar. tel uit uw winst!

Werkgelegenheid
Wie ook een kans krijgen zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. kringloopbedrijven creëren namelijk
veel werkplekken:bij aanname goederen, op de sorteerafdeling, in het transport en logistiek en in de winkel .   

Kansrijke gemeente
Biedt u uw burgers de kans om hun goederen een tweede leven te geven? samen met uw burgers verkleint u de 
afvalberg, vermindert u de Co2 uitstoot en verhoogt u de werkgelegenheid. en dat allemaal in uw gemeente. 
ziet u het al voor u? 

K
A

N
S

Scheiden
Niet alle goederen worden verkocht. de kringloopbedrijven scheiden de stromen zodat de grondstoffen in 
een andere vorm alsnog een tweede leven krijgen.  
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VINTAGE IS HIPPER DAN OOIT
Kringloopwinkels in een nieuw jasje

Kringloopbedrijven bieden gemeenten in toenemende mate grote
voordelen. Producten worden hergebruikt, komen niet terecht 
bij het grofvuil en belanden niet in de afvalverbrandingsoven.

Daardoor worden grote hoeveelheden CO2 bespaard. En betalen
gemeenten -en daarmee hun burgers- veel minder kosten voor 
de afvalverwerking. Kringloopbedrijven geven ook een impuls

aan de werkgelegenheid! De samenleving lijkt eraan toe. 
Volgens bedrijfsleider Noord-Nederland van Het Goed, 

Heidi Pronk, gaan steeds meer mensen naar een kringloopwinkel.
“Vintage is hip geworden.”

H e i d i  P r o N k
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daar staat het. eenzaam in een hoekje
voorzien van een klein stoflaagje. Het koffie-
zetapparaat uit de studententijd van Nick
Bruining (24). speciaal gevoel. vroeg in de
ochtend, om wakker te worden na een
flinke stapavond, of later op de dag, na een
reeks colleges. Altijd deed het zijn werk.
Nick blikt met plezier terug. Prachttijd.
Weggooien kan hij niet. daarom schenkt
Nick het aan Het Goed. 

dinsdagochtend elf uur. Het is druk bij Het
Goed in emmen. de kassa wordt bediend
door twee mensen: een vrouw leest de 
prijzen op, een man tikt ze in de kassa in.
terwijl de vrouw vervolgens voorzichtig de
theepot van keramiek voor een oudere
vrouw inpakt, wenkt de man naar Nick.
Nick stapt naar voren en zet zijn koffiezet-
apparaat op de toonbank. Hij vertelt dat hij
pas is gaan samenwonen en nu van veel pro-
ducten twee heeft. zijn vriendin vindt haar
koffiezetapparaat beter bij de keuken pas-
sen, dus zijn apparaat blijft over. “vrouwen
hè”, zegt Nick lachend. de man lacht met
hem mee en neemt zijn koffiezetapparaat in
ontvangst. Hij bekijkt het en controleert de
werking. Het lampje licht op. dan blikt hij in
de vulopening en in de koffiekan. ook 
redelijk schoon. “een prima apparaat. We
gunnen het een mooi plekje in de winkel.”
de man bedankt Nick hartelijk en nodigt
hem uit een kijkje in de winkel te nemen. 

de eerste winkel van Het Goed is in 1983
geopend in emmeloord. Bijna dertig jaar
later heeft Het Goed twintig vestigingen
waarvan vijf in drenthe. te weten: Assen,
Coevorden, emmen, Hoogeveen en roden.
Heidi Pronk is bedrijfsleider van Het Goed
Noord-Nederland. zij vertelt: “klanten als
Nick zien we hier veel. mensen die bij het
opruimen spullen tegenkomen waar ze zelf 
niets meer mee doen, maar die nog te goed
zijn om weggegooid te worden. in onze win-
kels komt een groep klanten bij wie ons aan
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Aantal

drenthe 21

flevoland 9

friesland 28

Gelderland 43

Groningen 19

limburg 20

Noord-Brabant 44

Noord-Holland 48

overijssel 33

Utrecht 32

zeeland 10

zuid-Holland 73

kRiNglOOpbeDRijVeN iN 
NeDeRlAND peR pROViNCie

Bron: kringloopwinkels.net, 2012 
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‘Dankzij kringloopbedrijven blijven spullen in omloop. 
Wij bieden die op een hippe manier aan’ 

Heidi Pronk, bedrijfsleider Het Goed Noord-Nederland
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bod past bij de portemonnee. maar vintage
is ook hip geworden. ook studenten en
jonge mensen komen hier gerust een kijkje
nemen. Je kunt hier om allerlei redenen
zijn.”

Besparing
zonder kringloopbedrijven worden goede-
ren volgens tNo soms verkocht via inter-
net (20 procent) en vaak ingezameld door
afvalverwerkingsbedrijven (80 procent). Bij
de afvalverwerking wordt 13,4 procent van
de goederen gerecycled en 66,6 procent
verbrand. (Branchevereniging kringloop-
bedrijven Nederland, 2010) kringloopwin-
kels als Het Goed dragen dus bij aan de ver-
kleining van de afvalberg. Niet zonder
resultaat: dankzij Het Goed bleef 86 pro-
cent van de aangeleverde goederen in 2010
in omloop. (Het Goed, 2011) daardoor
wordt minder afval verbrand, waarmee een
grote hoeveelheid Co2 uitstoot wordt
voorkomen. daarnaast worden natuurlijke
grondstoffen niet onnodig verbruikt en hoe-
ven minder nieuwe goederen geprodu-
ceerd en ingevoerd te worden. 

Maximaal hergebruik
Het Goed neemt vrijwel alle goederen aan,
mits deze herbruikbaar, schoon, compleet
en vervoerbaar zijn. Goederen die niet wor-
den verkocht of die bij het sorteren toch
meer beschadigd blijken dan in eerste in-
stantie werd gedacht, worden afgevoerd
naar de reinigingsdienst van de gemeente.
Heidi Pronk: “Het voordeel is dat we de af-

valstromen zelf scheiden. zo hebben we in
het gebouw bakken voor papier, glas, kera-
miek en plastic. Buiten staan grote contai-
ners. Als deze vol zijn is het een belletje naar
bijvoorbeeld z en worden ze geleegd. tex-
tiel krijgt door samenwerking met het leger
des Heils eveneens een tweede en zelfs
derde kans. “Het textiel dat niet in onze
kringloopwinkels wordt verkocht, verstrek-
ken we aan de stichting. de kleding die uit-
eindelijk ook het leger des Heils niet kan
gebruiken, zoals vodden, gaat naar de indus-
trie.” van de vodden wordt weer een nieuw
product gemaakt, zoals het binnenwerk van
autostoelen. “zo zorgen we er  samen voor
dat alles maximaal wordt hergebruikt”, aldus
Heidi Pronk. 

Trek
Nick kijk zijn ogen uit. van gebruiksartikelen
voor de keuken tot cd’s, boeken, tuinmeu-

bels, kinderwagens en hometrainers. van
alles komt hij tegen. Het is rond twaalven als
hij trekt begint te krijgen. in de hoek van de
winkel is een horecagelegenheid. koffie met

gebak en diverse broodjes worden aange-
prezen. Hij bestelt bij een vriendelijke jon-
gedame een broodje kaas met een kop
koffie, zoekt een leeg tafeltje uit, gaat zitten
en slaat een krant open. Naast hem wordt
een man aangesproken door een andere
man die hij blijkbaar kent. deze man schuift
aan en samen drinken ze koffie. Heidi Pronk 

licht toe: “mensen komen hier ook om hun
dag invulling te geven. ik ken een groepje dat
hier dagelijks een kop koffie drinkt en de
krant leest. We zijn echt ook een meeting-
point geworden.”  

Meedoen
daarnaast speelt de werkgelegenheid een
belangrijke rol. “doordat we een veelzijdig
bedrijf zijn met een grotere sorteerafdeling
en een winkel met horecavoorziening, zijn
relatief veel werkplekken beschikbaar. ook
zijn er veel taken te verdelen in transport
en logistiek. in twaalf van de twintig vestigin-
gen werken we daarom samen met een
sW-organisatie; we bieden werk aan men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Natuurlijk kost ons dat tijd. maar zolang we
die extra tijd tot onze beschikking hebben,
houden we deze werkplekken in stand. 
Bovendien is het dankzij stimuleringsregelin-
gen aantrekkelijk om mensen met een ar-
beidsbeperking in dienst te nemen. Het
sociale gezicht van Het Goed staat hoog in 

Ton %

materiaal-
hergebruik

5.994 34

Winkelverkoop 9.296 52

restafval 2.564 14

T0taal 17.854 100

Dit VeRweRkte Het gOeD iN 2010

Bron: Jaarverslag Het Goed, 2010

‘Ons winkelconcept is ook
een meetingpoint geworden’
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het vaandel. Het is geweldig dat je mensen
ziet uitgroeien en hoort zeggen: ‘ik doe
weer mee’. dat je als bedrijf ook die bijdrage
kunt leveren.”

Informatie
Bewustwording is de eerste stap in het ver-
minderen van afval. Heidi Pronk merkt dat
die bewustwording groeit. “Afval wordt
steeds vaker gezien als grondstof. maar
goede informatievoorziening over de inza-
meling van verschillende afvalstromen in
een gemeente blijft van belang. die infor-
matie moet gemakkelijk vindbaar zijn, ook 

‘Doordat we een veelzijdig
bedrijf zijn, kunnen we veel

werkplekken creëren’

Aantal

regulier loondienst 259

Weekend-/vakantiekrachten 110

subsidiebanen 111

vrijwilligers 78

deelnemers 82

stagiaires 29

reclassering 37

sociale werkvoorziening 62

sociale activering 11

Totaal 779

AANtAl meDeweRkeRs Het gOeD 
iN 2010

Bron: Jaarverslag Het Goed, 2010
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voor nieuwe inwoners. vrijwel het eerste
dat zij willen weten, is waar zij hun spullen
kwijt kunnen.” de vestiging van een kring-
loopwinkel in een gemeente geeft eveneens
een impuls aan de bewustwording, zo zegt
Heidi Pronk. en dat leidt weer tot meer 
gescheiden afvalstromen. “Hoe dichterbij
burgers hun afval kunnen wegbrengen, hoe
groter de kans dat spullen een tweede leven
krijgen.”

Keuzes
Werk maken van hergebruik, de missie van
Het Goed, valt of staat dan ook met 
samenwerking in de keten. volgens de 
manager van Het Goed kan dat op veel ver-
schillende manieren. “er is altijd wel een 

partner gespecialiseerd in de verwerking
van een bepaalde grondstof. Neem de inza-
meling van frituurvet. omdat wij toch al bij 

mensen thuis goederen inzamelen, kunnen  
wij frituurvet makkelijk meenemen.” de
kringloop kan verder worden versterkt, zo
vindt Heidi Pronk. “We kunnen samen met-
gemeenten, afvalbedrijven en sW-organisa-
ties nieuwe activiteiten opzetten die
bijdragen aan de vermindering van restafval.
Neem de inzameling van klein elektronische
apparatuur. die gaat nu nog vaak de grijze
container in. ik geloof absoluut dat we door
samenwerking nog meer goeds tot stand
kunnen brengen voor het milieu, voor bur-
gers en voor onszelf. zo verkleinen we in
gezamenlijkheid de afvalberg, verminderen
we de Co2 uitstoot en verhogen we de
werkgelegenheid.” 

Na zijn lunch werpt Nick nog even een blik
tussen de koffiezetapparaten. straks staat
zijn apparaat hier ook. Het doet hem goed
te weten dat die weer een kans krijgt. Hij is
nieuwsgierig naar de volgende gebruiker.
stiekem hoopt hij op een student. zodat zijn
koffiezetapparaat op de gekste tijden koffie
mag blijven zetten. Hij glimlacht bij het idee.

‘Steeds meer mensen weten
dat grondstoffen 
geld opleveren’
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SPRANKELENDE VERGISTING

Naar groen gas
Biogas wordt nu nog veelal omgezet in elektriciteit.
maar dat gaat veranderen. enkele afvalverwer-
kingsbedrijven (gaan) investeren in een installatie
die het biogas kan opwaarderen door vooral
kooldioxide en verontreinigingen te verwijderen.
Uit die bewerking ontstaat een gas van aardgas-
kwaliteit: groen gas.

Elektriciteit

Generator

Gasmotor

Biogas
Het gas dat ontstaat bij de vergisting van organisch 
materiaal, zoals Gft en oNf (organische natte fractie)
in het restafval, noemen we biogas. dit gas bestaat voor-
namelijk uit de broeikasgassen methaan (CH4) en kool-
stofdioxide (Co2).

Bacteriën die dol zijn op uw groente- fruit- en tuinafval (Gft) in de
groene of grijze container. en deze biomassa omzetten naar een biogas.
dat vervolgens wordt opgewaardeerd tot groen gas: een gas van aard-
gaskwaliteit. dat is de trend in vergisting.

Warmte, compost en gas
vergisting is een biologisch proces waarbij bacteriën zorgen voor de 
afbraak van organische stoffen. Bij vergisting ‘eten’ de bacteriën bijvoor-
beeld suikers, koolhydraten en andere organische (mest)stoffen. en 
zetten deze stoffen om in warmte, methaangas, kooldioxide, stikstof en 
een restproduct dat digistaat wordt genoemd. van dit digistaat wordt
compost gemaakt.
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En composteren dan?
Composteren is minder duurzaam dan vergisten. Het verschil zit in de winning van het gas. Uit dit gas 
wordt door vergisting energie gehaald: groene stroom of groen gas. Bij compostering is dit niet het geval; 
er ontstaat geen biogas.

GFT-afval

SchoolZwembad

Gemeentehuis Sporthal

Aardgasnet

Stoken

Koken

Rijden

Duurzame gemeente
denkt u zich eens in: het huishoudelijk Gft en oNf
afval uit uw gemeente wordt vergist tot groen gas. 
dat vervolgens wordt teruggeleverd aan allerlei
voorzieningen in uw gemeente. zoals voor de 
verwarming van het gemeentehuis, het zwembad, 
de sporthallen, de openbare scholen…

Duurzaam
Het groene gas kan direct worden geïnjecteerd in 
het aardgasnet. We kunnen erop koken, stoken en 
rijden. dat betekent dat we minder aardgasbronnen
hoeven aan te spreken. dat is duurzaamheid!

Certificering groen gas
Bij het pompen van het groene gas in het bestaande aardgasnetwerk ontstaat menging van de gassen. 
om ervan verzekerd te zijn dat het groene gas daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd, ontvangen de 
producenten van groen gas certificaten. eén certificaat staat voor 1 megawattuur (mWh) energie groen gas.
dit is te vergelijken met ongeveer 100 kubieke meter aardgas.
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STOKEN, KOKEN EN RIJDEN 
OP GROEN GAS

Vergisting sterk in opmars

In 2012 neemt Attero een nieuwe, moderne installatie in gebruik
voor de vergisting van etenswaren die worden teruggewonnen uit

het restafval, ook wel organische natte fractie (ONF) genaamd. 
Daaruit ontstaat biogas, dat wordt opgewaardeerd tot groen gas.
Imponerend is de enorme hoeveelheid groen gas die beschikbaar
komt: een kleine vijf miljoen kubieke meter. Binnen afzienbare

tijd kan de Drentse samenleving volgens Frans Föllings, directeur
markt en technologie bij Attero, op dit groene gas stoken, 

koken en rijden. Attero ontwikkelt ook andere initiatieven 
om de duurzaamheid in Drenthe verder te vergroten.

i r . f r A N s  f ö l l i N G s
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Het vergisten van organisch afval, zoals uit
Gft (groente-, fruit- en tuinafval) en oNf
(organische natte fractie uit restafval) is
sterk in opkomst. Begin 2012 startte Attero
met de bouw van een tweede installatie die
groen gas produceert. in de afgelopen jaren

is in ons land vaker gekozen voor vergis-
tingsinstallaties die groene stroom opwek-
ken uit biogas. zoals door orgaworld
(lelystad), vAr (onderdeel van Attero, nabij
Apeldoorn) en Attero zuid (venlo). maar
de keuze voor de productie van groen gas

uit vergisting is relatief nieuw. inmiddels zijn
naast Attero ook de meerlanden (rijsen-
hout), rovA (zwolle) en de suikerunie
(dinteloord) gestart met de productie van
groen gas uit biogas. volgens frans föllings,
directeur markt en technologie van Attero,
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is de keuze voor groen gas als eindproduct
een doelbewuste. “We zijn als eerste in 
Nederland gestart met de productie van
groen gas en hebben dus veel ervaring. in
Groningen exploiteren we al langer een
scheidingsinstallatie in combinatie met een
vergistingsinstallatie. Hierin wordt het 
organische afval van de stad Groningen en
omstreken omgezet in biogas en vervolgens
opgewerkt tot groen gas en geleverd aan
het lokale gasnet. ook op onze locaties in
tilburg en Wijster produceren we al decen-
nia groen gas. dit gas produceren we uit het
stortgas van de stortplaatsen aldaar.”

ook tWeede verGistiNGs-
iNstAllAtie
Nog dit jaar zal Attero starten met de bouw
van een tweede vergistingsinstallatie in Wijs-
ter. deze installatie gaat het aan de bron 
gescheiden Gft-afval vergisten en het res-
terende materiaal opwerken tot compost.

Net als de nieuwe vergister voor organische
natte fractie (oNf) zal ook deze tweede
vergister een kleine vijf miljoen kubieke
meter groen gas produceren. zo ontstaat
op termijn een omvangrijke, duurzame
energiebron in drenthe, met een kleine tien
miljoen kubieke meter groen gas. ”daar-
door blijven we de een van de grootste pro-
ducenten van groen gas in Nederland. daar
zijn we trots op”, aldus frans föllings. 

ComPostereN Neemt Af
met de komst van de tweede vergistingsin-
stallatie zal in de toekomst aanzienlijk min-
der Gft-afval worden gecomposteerd in
drenthe. frans föllings: “vergisting wordt
de norm. ik denk dat over vijf jaar nergens
meer in Nederland nog grootschalig wordt
gecomposteerd.” Composteren lijkt op een
verbrandingsproces dat langzaam verloopt.
“de warmte die daarbij vrijkomt, benutten
we onvoldoende. deze wordt in de vorm

van waterdamp weer uitgestoten en gaat
grotendeels verloren. Bij vergisting gebeurt
dat niet. Het biogas dat hierbij vrijkomt,
wordt omgezet in een groen gas of in
groene elektriciteit.” de dalende trend in
composteren is waarneembaar in geheel
Nederland (zie tabel op pagina 136). 
Werden in 2008 en 2009 nog respectieve-
lijk 1258 en 1178 kiloton Gft-afval gecom-
posteerd, in 2010 daalde deze omvang
verder naar 1066 kiloton. daarmee nam het
aandeel gecomposteerd Gft-afval in drie
jaar tijd af van 97,6 procent in 2008 tot 
87,4 procent in 2009. in datzelfde jaar
groeide de omvang van vergisting van 31
naar 81 kiloton. in 2010 stond de teller al
op 154 kiloton. een toename dus van 2,4
naar 12,6 procent in drie jaar tijd.

‘Vergisting van GFT en 
organische natte fractie uit 
restafval wordt de norm’
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‘We moeten in Nederland af van de situatie dat we
waardevolle grondstoffen verbranden’ 
Frans Föllings, directeur Markt en Technologie
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stimUleriNG dUUrzAme eNerGie-
ProdUCtie
Beide nieuwe vergistingsinstallaties van 
Attero ontvangen steun uit de regeling sti-
mulering duurzame energieproductie
(sde). een noodzakelijke bijdrage, zo zegt
frans föllings. “de investering is zonder
overheidssteun vrijwel onmogelijk. Nu kun-
nen we marktconforme tarieven garande-
ren. dat is een belangrijke succesvoor-
waarde.” maar duurzaamheid is volgens 
föllings nadrukkelijk ook een visie, een over-
tuiging. Bij Attero is daar een strategische
keuze in gemaakt. zo richt het concern zich
niet meer op het produceren van elektrici-
teit uit afval alleen. “We moeten in Neder-
land af van de situatie dat we waardevolle
grondstoffen verbranden. daarom ver-
schuift onze focus naar het zoveel mogelijk
scheiden van herbruikbare componenten
uit het restafval, het bewerken van die com-
ponenten tot herbruikbare stromen en ook
naar het terugleveren van die grondstoffen,
waar mogelijk aan de lokale samenleving.”

verBiNdiNG iN de reGio
verdere schaalvergroting en samenwerking
in afvalbeheer kunnen volgens föllings 
bijdragen aan het versterken van het afval-
beheer in drenthe. “Area is een goed voor-
beeld van het effect van krachtenbundeling.
dat drie wethouders, drie colleges van
B&W en drie gemeenteraden elkaar hierin
hebben gevonden -en dat moet je echt 
noteren- vind ik een groot compliment.
Natuurlijk moet er nog het nodige gebeu-
ren, maar die eerste, belangrijke stap is
gezet.” ook Attero heeft de contouren van
verdergaande samenwerking geschetst.
duurzaamheid is daarbij het motto. Het
concern wil duidelijk een verbindende rol
spelen in de regio en samen met betrokken
partijen actief vernieuwingen bedenken en
waar mogelijk realiseren. Nu al heeft dat ge-
resulteerd in het aantrekken (en vestigen) 

van een warmtevragend productiebedrijf
op het naastgelegen energie transitie Park
midden drenthe, een initiatief van Attero.
“Het eerste succes hebben we in december
2011 gevierd: naast onze locatie is een 
fabriek gebouwd door een bedrijf dat
slachtafval uit de pluimveesector verwerkt
tot proteïnen. Hierbij wordt het afval ge-
kookt en gesteriliseerd met behulp van
stoom van onze afvalenergiecentrale.” 

GroeN GAsleverANCier vAN
dreNtHe
ook op het gebied van mestverwerking wil
Attero als het even kan een bijdrage leveren
aan de regio. frans föllings: “zo onderzoe-
ken we op dit moment de geschiktheid van
enkele voormalige composteerhallen op ons
terrein om met de inzet van restwarmte
mest in te dikken. daarnaast gaan we in de
loop van 2012 een biogasverzamelleiding
aanleggen. Hierin kan het biogas van vergis-
tingsinstallaties van agrarische bedrijven uit
de directe omgeving gepompt worden naar

Bron: Agentschap Nl (2011) Afvalverwerking in Nederland, Gegevens 2010.
* Gft-afval en organisch afval inclusief fracties na scheiding van huishoudelijk afval en bedrijfsafval, digistaat en overige stromen. 

tOtAle HOeVeelHeiD VeRweRkt gft-AfVAl

Totaal verwerkt GFT-afval (kton)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gft-afval vergist 41 22 27 31 81 154

Gft-afval gecomposteerd 1326 1291 1312 1258 1178 1066

Totaal GFT-afval 1367 1313 1339 1289 1259 1220

Totaal* 1686 1656 1611 1471 1455 1436

‘Duurzaamheid is een visie,
een overtuiging van Attero’
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onze locatie in Wijster. dit biogas zullen wij
dan centraal opwaarderen tot groen gas.
Hoe omvangrijk onze groene gasleverantie
al is, maken we in 2012 inzichtelijk voor
onze gemeentelijke klanten. Gemeenten
krijgen daardoor een beter beeld van de
energie die we terugleveren aan drenthe.” 

‘Onze focus verschuift naar
het terugleveren van grond-
stoffen, waar mogelijk aan

de lokale samenleving’
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Naar het naastgelegen Energie Transitie Park Midden Drenthe is 
een warmteleiding aangelegd. Hierin wordt de stoom uit de 

afvalenergiecentrale van Attero getransporteerd naar Noblesse 
Proteins. Deze in 2011 in gebruik genomen fabriek verwerkt 

slachtresten uit de pluimveesector tot proteïnen. De stoom wordt 
gebruikt om het slachtafval te steriliseren.
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BRONSCHEIDING
Als burgers glas, kunststofverpakkingen, papier, textiel en het GFT-afval scheiden van het restafval, 
worden waardevolle grondstoffen zoveel mogelijk behouden. Dit wordt bronscheiding genoemd. Uit proeven
van inzamelorganisaties als ROVA en HVC blijkt dat burgers positief staan tegenover het verdergaand scheiden
van afval. Daarbij lijken communicatie over het gewenste gedrag en goede faciliteiten voor de feitelijke 
bronscheiding succesvoorwaarden.

burgers kunnen gestimuleerd en gefaciliteerd worden om deze grondstoffen in een veel grotere mate te scheiden van het restafval.
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NASCHEIDING
Afvalverwerkers gebruiken steeds innovatiever technieken om het restafval zo optimaal mogelijk na te 
scheiden. Metalen, kunststoffen en organische stoffen zoals voedsel- en tuinresten worden op dit moment al
met succes nagescheiden en hergebruikt. Daarmee draagt nascheiding bij aan de ambitie van de rijksoverheid
om in 2015 65 procent van het huishoudelijk restafval te recyclen.
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Organische natte fractie (ONF) 

Kunststof

Metalen
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TECHNOLOGISCH GENIE
Restafval als bron van duurzame energie

Door verbranding van niet-herbruikbaar afval wordt energie 
geproduceerd. Waarmee afval een nuttige toepassing krijgt, op
een duurzame en veilige manier. In 2007 werd besloten om in

Harlingen een reststoffenenergiecentrale (REC) te bouwen, die in
2011 door Omrin in gebruik is genomen. De REC is een techno-

logisch vernuft. Niet eerder is in Nederland een installatie 
gebouwd die maximale duurzaamheid en energie-efficiëntie 

realiseert. Volgens John Vernooij, bestuurder bij  Afvalsturing
Friesland en Fryslân Miljeu (handelend onder de naam Omrin),

is samenwerking de sleutel tot succes.

i r .  J o H N  v e r N o o  i J
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de afvalbranche heeft, juist op het gebied
van duurzame energie, een rol in een maat-
schappelijk vraagstuk. de generaties na ons
moeten ook nog gebruik kunnen maken van
onze leefomgeving. John vernooij, bestuur-
der bij omrin vraagt zich openlijk af: kun je
als afvalbranche zelf organiseren dat ener-
giebenutting centraal wordt gesteld? of
moet het door wetgeving van bovenaf wor-
den opgelegd?

scandinavië lijkt hierin een voortrekkersrol
te hebben vervuld. in zweden is al in de
jaren dertig van de vorige eeuw gekozen
voor een energiepolitiek. Het land was,
omdat het geen eigen fossiele brandstoffen
heeft, afhankelijk van onder meer russische
olie. die afhankelijkheidsrelatie is omgebo-
gen naar een stuk zelfvoorzienendheid. de
opdracht was: hoe halen wij uit de grond-
stoffen die wij hebben, de maximale ener-
gie. en op basis van dat gegeven is een hele
infrastructuur gebouwd. in heel veel steden
en dorpen liggen leidingen van stadsver-
warming. de energie die nodig is voor die

verwarming, wordt voor een groot deel 
gehaald uit de stoom die vrijkomt bij de ver-
branding van afval. John vernooij kan er
warm voor lopen: “Het energierendement
in zweden is tachtig procent, een factor drie
hoger dan wat wij in Nederland bereiken.
en dat allemaal omdat men een politiek
heeft gevoerd die uitgaat van het principe:
we gaan de warmte benutten.”

WArmteWiNNiNG iN HArliNGeN
in Harlingen is een installatie gebouwd die
ook warmtewinning als uitgangspunt heeft.
John vernooij: “We hebben gezegd: hoe 
realiseren we maximale energiebenutting en
hoe leveren we die aan de afnemer die het
nodig heeft. er zijn in de branche meer par-
tijen die dit soort links hebben proberen te
leggen. kijk naar twence in Hengelo, met
een leiding naar Akzo Nobel, en in delfzijl,
waar een deel van het industriegebied van
stroom wordt voorzien door de afvalener-
giecentrale. energiebenutting wordt hierbij
centraal gesteld.”

‘Kun je als afvalbranche zelf organiseren dat energie-
benutting centraal wordt gesteld? Of moet het door 

wetgeving worden opgelegd?’
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‘De branche heeft in de verduurzaming van energie
vooral een maatschappelijke rol’
John Vernooij, algemeen directeur Omrin
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NASCHEIDEN KUNSTSTOF

Waardevolle grondstof
Het verwijderen van kunststof uit het restafval is van belang. kunststof levert weliswaar veel energie op
tijdens de verbranding, maar is als grondstof zeer waardevol voor nieuwe producten. van gebruikt
kunststof worden bijvoorbeeld fleecetruien en kunststof (onderdelen van) meubels gemaakt.

Infrarood

Het nascheiden van kunststof uit het restafval gebeurt in een ronddraaiende trommelinstallatie met stalen 
pinnen (foliescheiders), die de zachte kunststoffen uit het restafval ‘graaien’. Vervolgens komt het afval op een
transportband. Hier worden met behulp van near infrared (infrarood) de harde kunststofverpakkingen herkend,
waarna de installatie met luchtpistooltjes deze verpakkingen uit het afval blaast. Dit totale proces wordt REKAS
genoemd: Recycling van Kunststoffen door Automatische Sortering. 

Bron: omrin (2012), Attero (2012)

Kunststof

Zachte folies Harde kunststoffen
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VERBRANDEN
In de afvalverbrandingsinstallatie komen alle componenten uit het restafval terecht die niet verder kunnen 
worden gescheiden. Dit afval wordt verbrand, waarbij de verbranding verloopt in verschillende fasen. Hieruit
ontstaan stroom en warmte. 

Energie-efficiëntie 
vandaag de dag staan we voor een aantal energiedilemma’s. er is een groeiende vraag
naar energie, een beperkt wordende voorraad aan fossiele grondstoffen en een drin-
gende milieunoodzaak om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te beperken.
daarom speelt de energie-efficiëntie bij de verbranding van afval een steeds grotere rol.

Bodemas
zelfs de as die achterblijft na de verbranding van het overgebleven restafval, is herbruik-
baar. Het as kan zowel in een natte als droge vorm worden afgevoerd. in 2009 werd in
de Afvalverbrandingsinstallaties (Avi’s) in Nederland zo’n 1,5 miljoen ton bodemas 
geproduceerd. Het as wordt vooral hergebruikt in de wegenbouw. 
Bron: Wikipedia (2012)

Stroom

Warmte
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oNderliNG vertroUWeN
duurzame oplossingen op energiegebied
bereik je volgens de omrin-bestuurder 
alleen als er sprake is van onderling vertrou-
wen. “Wat je nu ziet in de branche, is dat
publieke en private partijen elkaar de tent
uitvechten. dat betekent dat er veel wordt
geprocedeerd bij de rechter. maar als je 
duidelijkheid hebt en je accepteert elkaars
positie, kun je optimaliseren wat je hebt.” 
Hij denkt dat bij sommige bedrijven meer
energie wordt gestoken in het behouden
van de marktpositie dan in het nadenken 

over hoe ze het duurzaam kunnen maken.
Bedrijven zouden meer moeten kijken naar
wat hen bindt, in plaats van steeds individu-
eel te streven naar winst. vertrouwen
creëert de mogelijkheid voor win-winrela-
ties, pas dan kun je de cirkel groter maken,
zo vindt John vernooij. 

mAG dUUrzAAm dUUr ziJN?
Binnen friesland is het een thema: mag
duurzaam duur zijn? men is wel bereid om
wat meer te betalen voor duurzaamheid.
Aan de andere kant zijn de kosten ook 

belangrijk. Binnen de gemeenteraad wil men
toch het gevoel hebben dat het voor de
beste prijs te krijgen is. voor gemeenten is
het vaak een afweging: meer kosten voor
duurzaamheid betekenen misschien bezui-
nigen op de bibliotheek of het zwembad.
Bovendien speelt het electoraal gewin nog
een rol. “en politieke tegenstanders maken
meestal meer herrie”, aldus vernooij.

demoCrAtisCHe BeslUitvormiNG
toen in 2007 werd besloten om de reC te
gaan bouwen, was er nog geen sprake van
overcapaciteit in de verbrandingsmarkt.
daarin is inmiddels verandering gekomen.
destijds zijn in friesland keuzes gemaakt op

‘Met partijen bij elkaar zitten en beginnen vanuit 
het punt dat je bindt, is de beste start’
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basis van twee argumenten: lagere kosten
en meer duurzaamheid. door alle friese 
gemeenten is toen besloten door te gaan
met de bouw. een bijzonder democratisch
proces; elke betrokken wethouder heeft
mandaat gevraagd aan zijn gemeenteraad.
vanuit de verzetsgroepering Afvaloven Nee
kwam weerstand tegen de reC. maar 
volgens de gedeputeerde die onlangs op 
bezoek was op locatie ecopark de Wierde
in oudehaske, staat omrin in friesland op
eenzame hoogte als het gaat om duurzaam-
heid. “een beter compliment kunnen we
niet krijgen”, aldus vernooij. de reC in 
Harlingen is het meest duurzaam van alle 
installaties in Nederland. in tegenstelling tot
andere afvalverbrandingsinstallaties heeft
omrin een voorscheidingsinstallatie. door
vergisting wordt uit het organische materiaal
biogas gewonnen, dat - bewerkt tot aard-
gaskwaliteit - onder meer als brandstof gaat
dienen voor het eigen wagenpark. Wat
daarna nog overblijft, wordt in de reC ver-
brand.

Noord-NederlANd
in Noord-Nederland groeit de visie om op
lange termijn meer ‘groen’ te ambiëren.
“Het is best lastig om een collectieve visie
te ontwikkelen, die door alle gemeenten ge-
dragen wordt”, aldus John vernooij. maar de
task force ‘groen gas’, waarin gedeputeer-
den uit Groningen, friesland en drenthe
samen met andere afvalpartijen optrekken,
is een goed voorbeeld van hoe het kan. ver-
nooij: “de vraag is wie de leidende rol krijgt
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in de ontwikkeling van deze collectieve
noordelijke visie. in friesland hebben wij
deze rol gekregen, waardoor wij kunnen kij-
ken of wij ook andere duurzame projecten
met de gemeenten kunnen opzetten.” de
aandeelhouders zijn voorstander van pro-
jecten in de regio. “zo leveren wij aan frisia
zout en kijken we naar mogelijkheden om
reststoom naar een kassengebied in sex-
bierum te leiden”, licht vernooij toe. Als er
in Noord-Nederland een collectieve visie
kan ontstaan, kunnen dit soort projecten
ook heel goed in de noordelijke regio gere-
aliseerd worden. 

sAmeNBiNdeNd vermoGeN
in friesland is het proces van samenwerking
vrij soepel verlopen. omrin startte in 1984
als openbaar lichaam Afvalverwijdering
friesland (olAf) en bundelde de afvalver-
werking van 27 friese gemeenten. zo kon
de afvalverwerking gemeenschappelijk wor-
den aanbesteed. later is die dienstverlening
uitgebreid naar be- en verwerking, afvalin-
zameling en, in 2007, naar de bouw van een
eigen reC. de besluitvorming hierover ver-
liep niet altijd zonder slag of stoot, maar het
resultaat is dat héél friesland nu één tarief
betaalt voor afval. “dat is iets wat friezen
belangrijk vinden. Het is ook uniek in Ne-

derland. Het komt aan op samenbindend
vermogen, daar is vertrouwen voor nodig.”

BroNsCHeidiNG versUs 
NAsCHeidiNG
laat je als gemeente je burgers het afval aan
de bron scheiden, of kan alles op één hoop
richting afvalverwerking? volgens vernooij is
er qua kwaliteit geen verschil. Hij vindt be-
vestiging in de lCA’s (levenscyclusanalyses)
en de afvalbrief van de demissionair staats-
secretaris. “in sommige delen van Neder-
land, met name de grote steden, is
bronscheiding niet haalbaar. Het hangt voor
een deel af van de betrokkenheid van de
burger. maar ook van het kostenplaatje. Bij
gescheiden inzameling zijn de personeels-
kosten hoger. voor het ophalen van plastic
afval zijn vaak al drie mensen nodig om het
werk te doen. en personeelskosten zullen
blijven stijgen. voor nascheiding is een grote
investering nodig, maar dan weet je wel
voor de komende tien jaar hoe hoog de
kosten zijn.” maar het kan ook ‘en-en’, de
keuze hoeft niet zo zwart-wit te worden ge-
maakt. vernooij stelt dan ook dat gemeen-
ten altijd zullen kiezen voor een
maatwerkoplossing. “Het doel moet zijn dat
de kunststoffen eruit komen, de weg ernaar
toe moet je vrij laten.” 

‘Het doel is het scheiden van kunststofverpakkingen, 
de weg ernaar toe moet je vrij laten’
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duurzame afvalbedrijven zijn partners van gemeenten. deze bedrijven streven naar honderd procent herbruik-
bare grondstoffen. daarbij zijn er twee speerpunten: afvalverwerking en afvalpreventie. 
Bij afvalverwerking zit het afvalbedrijf als het ware bovenop de technologie, in de inzameling en de verwerking
van afval. voortdurend vinden innovaties plaats: nieuwe methoden, technieken en hulpmiddelen zorgen dat
steeds meer herbruikbare grondstoffen gewonnen kunnen worden en niet langer de afvalverbrandingsoven in
gaan. voor sommige stoffen zal waarschijnlijk nooit een ecologisch verantwoorde verwerkingsmethode worden
gevonden. dan zijn afvalbedrijven aangewezen op afvalpreventie. Hiermee bedoelen we het voorkómen van het
vrijkomen van onbruikbare stoffen.

kennis is de succesfactor. kennis stelt gemeenten, provincies en de rijksoverheid in staat om effectief te sturen
op duurzaamheid. kennis helpt ook afvalbedrijven om nieuwe innovaties te ontwikkelen en topkwaliteit te leve-
ren aan gemeenten. en kennis maakt ontwerpers, producenten, aanschaffers en gebruikers bewust van het
steeds opnieuw maken van duurzame keuzes.

KENNIS ALS SUCCESFACTOR 
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Nieuwe inzichten en verhalen van anderen zetten vaak aan tot 
denken. ze kunnen ook een bron van herkenning zijn. de vraag 
die daarop onomstotelijk volgt, is: wat betekent dit voor de eigen 
organisatie? Hoe kunnen bijvoorbeeld (enkele van) deze inzichten
worden toegepast, zodanig dat de eigen doelen slagvaardiger en 
effectiever worden behaald?

in dit boek wordt daarop geen pasklaar antwoord gegeven. Juist niet.
Het zoeken en vinden van nieuwe oplossingen en innovaties in de
wereld van afval en grondstoffen is een individueel proces van 
gemeenten en afvalorganisaties. Wijdvertakte verbindingen met 
andere organisaties en projecten, binnen maar ook (net) buiten 
de keten, kunnen aan dat proces een krachtige impuls geven.

INNOVEREN VANUIT 
VERBINDING



161



162



163



164



165



166



167



NABIJ DE RIZOME AFVALORGANISATIE
Grondstoffenmanagement leidt tot een nieuwe koers voor 
afvalorganisaties.

168

de wereld is sterk aan het veranderen. 
Alfride Groenewold: “ook als organisatie
heb je de keuze de wereld op een bepaalde
manier te zien. misschien is het zelfs wel een
plicht. Aanvaard je het hedendaags consu-
mentisme en draag je uit dat jij de afval-
verwerker bent die afval goedkoop kan ver-
werken? of durf je de wereld te zien vanuit
het perspectief van rentmeesterschap en dat
het afvalbedrijf van de toekomst ook een rol
vervult in het versterken van de opvatting dat
wij met elkaar de wereld beter achter willen
laten? Je scope bepaalt je verantwoordelijk-
heid en je ontwikkelrichting.” de directeur

van Area denkt dat we op een cruciaal punt
zijn aanbeland. “er heerst een heilig geloof
dat afval niet meer  bestaat. dat vergt ook
een aanpassing van afvalorganisaties. Niet het
eigen  organisatiebelang staat voorop, maar
het nut van de organisatie, het dienen van
een groter belang. in ons geval is dat een we-
reld zonder afval en het nuttig toepassen van
grondstoffen en energie die afkomstig zijn uit
de be- en verwerking van dat afval.”

Wereld van kringlopen
Alfride Groenewold voorspelt een wereld
van kleine kringlopen. “over tien jaar biedt
elke Albert Heijn in een winkelhoek regionale
streekproducten aan. de brandstof voor
onze voertuigen, vooral gas, zal gewonnen
zijn door biomassakringlopen dicht bij huis.
Huizen kennen een gesloten energieketen en
moestuinen hebben weer hun opmars 
gemaakt.” in de visie van Alfride Groenewold
is nu een ethische reflectie gaande over het
nut van  wereldwijde kringlopen als het om
voedsel, grondstoffen en gebruiksartikelen

Drs. Alfride Groenewold, directeur van Area Reiniging NV, 
verwacht dat de samenleving minder grondstoffen gaat verspillen. 
“Er is wereldwijd gewoon te weinig voorraad voor negen miljard
mensen.” Zij verwacht dat de samenleving ook uit andere zaken
voldoening gaat halen dan uitsluitend consumeren. Nieuw is dat

niet, zelfs de econoom Keynes beschreef in 1930 al in het stuk 
‘Economic Possibilities for our Grandchildren’ een toekomst

waarin een productief en op consumentisme gericht leven minder
belangrijk zou zijn dan een sociaal leven. Delen, openheid en 

vertrouwen zijn de sleutelwoorden van morgen. 
Volgens Alfride Groenewold staan we dan ook aan de vooravond

van een omwenteling in de afvalsector. Afvalbedrijven kunnen
hierin het verschil maken, zo stelt zij, door een nieuwe koers te

varen. De rizome afvalorganisatie is nabij. 

‘De nieuwe economie 
vraagt om vertrouwen, 

eerlijkheid, transparantie 
en kennisdeling’



169

gaat.  daarbij speelt dat de fossiele brandstof-
fen schaars worden. “We zijn op weg naar
een biobased economy die een groene 
industriële structuur vergt. deze nieuwe
economie is een kwestie van slechts twintig
jaar na nu. dan zullen groene grondstoffen
meer bieden dan nu, zeker waar we ze uit
restproducten kunnen verkrijgen.”

Midden in de samenleving
de biobased economy vereist een organisa-
tie die dicht bij de klant staat. 
Alfride Groenewold: “Bestuurders en 
burgers verwachten terecht prestaties van
ons. maar het afvalbedrijf van de toekomst
heeft ook een sterke relatie met de gemeen-
schap. Het ondersteunt de duurzaamheids-
belangen van de samenleving. Natuurlijk kent
ons soort bedrijven ook een directe relatie
tot wetgeving. We ontwikkelen bovendien
een steeds inniger band met het onderwijs
en wetenschap.”

Afval, energie en chemie
de koppeling tussen afvalbedrijf en energie-
bedrijf lijkt eveneens een voor de hand 
liggende ontwikkeling; de afvalsector kan
meeliften op de bagagedrager van de bio-
based energy sector. “daarbij verwacht ik dat
de chemische industrie meer en meer grip

gaat krijgen op de afvalsector, om groene
grondstoffen als bio-etheen en groen synthe-
segas door te ontwikkelen. ik verwacht ook
dat de sector in haar streven naar biomassa-
energie de mineralenbalans in de gaten gaat
houden. Want met het verplaatsen van bio-
massamaterialen verplaatsen we ook waar-
devolle mineralen als stikstof en fosfaat. 
fosfaat is een uitputbare grondstof, dus de
sector zal zich, in samenwerking met weten-
schappers, gaan richten op voldoende re-
tourstromen,” zo zegt Groenewold.

Toepasbaarheid groene grondstoffen
verder zal een sterkere bewustwording op
gang komen rond de toepasbaarheid van
groene grondstoffen. “onze sector weet nog
niet genoeg van de toepassing van deze
grondstoffen voor chemicaliën en andere
materialen. Bij het maken van verbindingen
uit groene grondstoffen wordt vaak aanzien-
lijk minder energie aangewend en komen
veel minder broeikasgassen vrij dan wanneer
aardolie en aardgas worden gebruikt. Het
mooie is dat sommige biomaterialen che-
misch identiek zijn aan hun fossiele voorgan-
gers. zo hebben zetmeelplastics in korte tijd
een grote markt verworven als verpakkings-



170

en vulmateriaal. dat is afval wat zo de groene
bak in mag!”

Burgerparticipatie
vooralsnog wordt eerst ingezet om de re-
tourstromen dicht bij huis adequaat te benut-
ten. de burger is een gebonden gebruiker en
wenst scheidingsgemak. Preventie en voor-
lichting zijn daarbij één aspect. Het andere is
dat de burger ook makkelijk toegang wil krij-

gen tot systemen die het scheiden van afval
naar grondstoffen praktisch haalbaar maakt.
“in het voeren van een stevig debat over
deze faciliteiten zie ik ook een rol voor afval-
bedrijven weggelegd. en ik ben voorstander
van burgerparticipatie, wat betekent dat bur-
gers worden betrokken bij het formuleren
van afvalbeheerbeleid.”

Uitwisseling kennis en kunde 
begeleiden
de taak voor het afvalbedrijf van de toe-
komst is volgens Groenewold het begeleiden
van de uitwisseling van kennis en kunde bin-
nen het speelveld. “dit afvalbedrijf kan de 
samenleving ontzorgen en verder brengen.
ik zie hier nadrukkelijk een rol voor over-
heidsgedomineerde afvalbedrijven. kleine 

afvalcombinaties zoals de onze kunnen prima
intensieve samenwerkingsrelaties aangaan
met andere afvalbedrijven, energiebedrijven
en chemische bedrijven waarin zij kennis bun-
delen en delen of onderling specialisaties
gaan aanbrengen. ook kan dit soort bedrij-
ven de banden met wetenschap, politiek,
burgers en scholen verstevigen.” op interna-
tionaal niveau ziet de Area-directeur grote
bedrijven de aansluiting maken naar de euro-
pese afvalrotondes. “toch is het aan ons
soort bedrijven om regionale kringlopen te
smeden en sluiten.”

Nieuwe verhoudingen
de overgang van het denken over afval en
de transitie van afval naar grondstoffen vergt
het overwinnen van opvattingen en menin-
gen bij burgers. Alfride Groenewold ziet
nieuwe verhoudingen tussen sectoren ont-
staan en nieuwe samenwerkingsverbanden-
ontwikkeld worden. “Partners voor inno-
vaties komen meestal uit de eigen regio. kijk
ik in deze naar friesland, dan zie je prachtige
initiatieven in afval en energie, in kunststof in-
zamelen en het maken van plastic pallets.
ook het inzamelen van frituurvet in combi-
natie met het rijden op groen gas is een voor-
beeld van gesloten cirkels, dicht bij huis, als
herkenbare kringlopen voor burgers.” 
Gemeenten moedigt Groenewold aan om
vooral te kijken naar hun regierol in het ont-
wikkelen van duurzaamheidskringlopen in
hun regio alsook naar hun betrokkenheid bij
ondernemingen die dit kunnen realiseren.
een andere uitdaging ligt in de samenwerking

‘Over tien jaar biedt elke 
Albert Heijn streekproducten

aan en kennen onze 
huishoudens een gesloten

energieketen’
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‘De rol van de rizome afvalorganisatie is 
het begeleiden van de uitwisseling van kennis 

en kunde binnen de sector’
Alfride Groenewold, Area Reiniging NV
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Samenwerken betekent voor elke gemeente:
• blijvend goedkopere inzameling en terugwinning van grondstoffen uit het huishoudelijk afval;
• blijvend schonere leefomgeving door ontstaan en vergroten van lokale kringlopen;
• blijvend slimmere manieren om de inzameling en terugwinning van grondstoffen te organiseren. 
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met kringloopwinkels, buurtbeheer en instel-
lingen rond de uitvoering van het werken
naar vermogen. “Hoe gaan we dicht bij huis
werkgelegenheidskringlopen inrichten? de
samenwerking met sociale leerwerkbedrijven
ligt voor de hand. Collectief verantwoording
dragen en willen nemen voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt, dat past
ook bij ons soort bedrijven. in twente,
zwolle en Assen zijn al prachtige initiatieven
gaande.”

Stip op de horizon
Groenewold pleit voor een stip op de hori-
zon. ”Alles start met het hebben van een
visie op afval en het reduceren ervan in
meerjaren perspectief. Gemeenten staan
voor de uitdaging om die stip te markeren en
daar de instrumenten bij te zoeken om dat
te realiseren. daar liggen prachtige en haal-
bare  kansen voor bestuurders.” Alles start
volgens Groenewold met een gemeentelijke
en in het verlengde daarvan een gemeen-
schappelijke ambitie. Waar willen gemeenten
en hun burgers over tien, vijftien jaar staan
en welke instrumenten zetten zij in om afval-
beheerdoelen te halen?” 

Rizome afvalorganisaties
Alfride Groenewold pleit daarom voor de 
rizome afvalorganisatie van de toekomst,
naar de filosofie van de franse filosoof Gille
deleuze. Hij gebruikte de rizoom om een
nieuwe manier van denken en een nieuwe
manier van samenwerken aan te duiden. 

Alfride Groenewold licht toe: “We hebben
allemaal rizomen in onze tuinen. Natuurlijk
denk je dan niet direct aan een nieuwe koers
voor afvalorganisaties, maar aan planten zoals
zevenblad en de brandnetel. Het zijn planten
met horizontale wortels waar op de verbin-
dingen nieuwe scheuten groeien. ik zie het als
een metafoor. Horizontaal groeien vergt dat
wij over schuttingen kijken. ontvankelijk 
blijven en zijn voor wat er om ons heen ge-
beurt. daar liggen de kansen.” de rizome 

organisatie zoals deleuze dit voorstelde, stelt
niet zozeer de punten (dus de individuen in
een organisatie) centraal, maar vooral de 
lijnen tussen die punten. “vertaal ik dit naar
Noord-Nederland, dan zie ik bijvoorbeeld
een kenniscentrum Afval & lokale energie
voor en van gemeenten ontstaan. daar kun-
nen zij hun kennis bundelen en de regie
vormgeven op hun afvalbeheeragenda in 
relatie tot duurzaamheid en energie, dicht bij
huis.”

Voorlopers van grondstoffenrotondes
Groenewold ziet ook overheidsgedomi-
neerde partners samenwerken. “de een is
sterk in logistiek, de ander in contractma-
nagement en weer een ander in preventie en
voorlichting. vul elkaar aan. daarnaast biedt

‘Niet de eigen organisatie
staat voorop, maar het nut, 
het dienen van een groter

belang’
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het bundelen van drents en/of Noord-
Nederlands afval veel belangrijke kansen, qua
kosten én duurzaamheid, die vandaag al 
opgepakt kunnen worden. ook zie ik vanuit
gedragen kennisnetwerken een betere relatie
ontstaan tot de grote marktpartijen in afval-
land. door afvalvolumes te bundelen, 
bijvoorbeeld in Noord-Nederland, ontstaan
er betere tarieven, hebben we meer grip op
duurzaamheidsinitiatieven in de keten en
bundelen we de gemeentelijke regie op deze
stromen. daarmee kunnen we regionale
voorlopers worden van de europese 
afvalrotondes. ik denk dat hier enorme kan-
sen liggen voor gemeenten.”
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BOEKEN & GROENE APPS 

Vrouwke klapwijk en mariska Vos
Ecohelden in actie! 
Jij wilt toch ook in een schone wereld
wonen?
isBN: 9789085431367

Hoeveel water
hebben we per
dag nodig? Wat is
energie en hoe
maken we ener-
gie met de wind?
Het boek ecohel-
den in actie! geeft

kinderen op een speelse en vrolijke manier
informatie over energie, consumptie, 
milieu en klimaat. 
in dit boek staan leuke proefjes die kinde-
ren kunnen uitvoeren, grappige weetjes 
en praktische tips. in vijf hoofdstukken
worden lucht, water, energie, afval, het
weer en het klimaat onder de aandacht
gebracht. Het laatste hoofdstuk behandelt
de beste tips en sites hoe kinderen een
echte ecoheld kunnen worden. Nog nooit
van het woord ecoheld gehoord? een eco-
held wil meehelpen om de aarde, de 
natuur, de planten, de dieren en de hele
wereld schoon te houden. 
kent u een ecoheld? 

Carol inskipp en gert jan kramer
Afval en recycling
een beter milieu
isBN: 9789055661749

mensen gooien
voortdurend 
dingen weg, van
eten en papier
tot computers en
auto's. maar waar
kunnen we het
allemaal kwijt?

We krijgen steeds minder ruimte en we
vervuilen de aarde en de lucht met ons 
giftig afval. dit boek verklaart alle verschil-
lende soorten afval. Uw kind leert de drie
'afvalregels' -verminderen, hergebruiken
en recyclen- die de hoeveelheid afval kan
helpen verminderen. ontdek wat uw kind
zelf kan doen: leer vandaag meer over
afval en recyclen en begin het milieu van
uw kind te verbeteren. een educatief boek
dat als informatiebron kan dienen voor
onder andere spreekbeurten en werk-
stukken.

Charlotte guillain
Hergebruik en Recyling
Help de natuur en het milieu
isBN: 9789055664429

Hergebruik en
recyling legt uit
hoe kinderen
planten, dieren
en natuur kun-
nen helpen. dit

wordt uitgelegd aan de hand van grote
sprekende kleurenfoto’s en één of twee
zinnen. in het boek wordt een vrij groot
lettertype gebruikt waardoor het ook 
geschikt is voor kinderen die moeite heb-
ben met lezen. Achterin het boek is een
beknopt register en een fotowoordenlijst
opgenomen waardoor begrippen als 
milieu, recycling en hergebruik een goede
invulling krijgen. kinderen tussen 5 en 
7 jaar worden door dit boek zeker gesti-
muleerd om zich actief in het zetten voor
het milieu. 

[ k i N d e r e N ] [ k i N d e r e N ][ k i N d e r e N ]
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Alexandra fix
Glas
Besparen, Hergebruiken, recyclen
isBN: 9789055662890

in het kinderboek
Glas ligt de na-
druk op de grote
hoeveelheden
glas die wij dage-
lijks gebruiken.
Het boek be-
steedt aandacht

aan het productieproces en noemt manie-
ren waarop glas kan worden (her)gebruikt.
ook vertelt het boek wat kinderen zelf
kunnen doen om de hoeveelheid glasafval
te verminderen en in te zamelen. 
Het boek bevat korte hoofdstukken die
zijn voorzien van kleurenfoto’s, een verkla-
rende woordenlijst en een register. 
Achterin het boek vindt uw kind een knut-
selactiviteit met glas. Glas is geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar. Andere titels in deze
reeks zijn onder andere papier, energie en
plastic. 

Alexandra fix 
Metaal
Besparen, Hergebruiken, recyclen
isBN: 9789055662920

Wat is van metaal
gemaakt? Waar
komt het van-
daan? Hoe kun-
nen we zorgen
voor minder 
metaalafval?
deze en andere

vragen worden in het boek metaal beant-
woord. de korte teksten zijn door de
grote letters eenvoudig te lezen. de wat
moeilijkere woorden zijn in de tekst vet-
gedrukt en worden achterin het boek uit-
gelegd. ook is achterin een verwijzing naar
andere relevante boeken en websites op-
genomen. in het laatste hoofdstuk wordt
verteld hoe uw kind van twee lege conser-
venblikjes en een stuk touw een telefoon
kan maken. metaal is een informatief
boekje voor kinderen vanaf 8 jaar en
maakt deel uit van een serie over mate-
rialen. 

Alexandra fix 
Papier
Besparen, Hergebruiken, recyclen
isBN: 9789055662883

in dit kinderboek
leest uw kind
alles over papier.
Het vertelt hoe
papier wordt ge-
maakt en waar
het naar toe gaat
als uw kind het

inlevert bij het ‘oud papier’. ook geeft het
boek aan wat kinderen zelf kunnen doen
om te zorgen dat oud papier opnieuw
wordt gebruikt. de informatie is opge-
deeld in korte hoofdstukken en voorzien
van kleurenfoto’s. Achterin het boek staat
een knutselactiviteit met papier-maché,
een woordenlijst en een register. Papier is
geschikt voor kinderen vanaf 
8 jaar. 

[ k i N d e r e N ] [ k i N d e r e N ][ k i N d e r e N ]
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Alexandra fix 
Plastic
Besparen, Hergebruiken, recyclen
isBN: 9789055662906

dit boek vertelt
kinderen hoe zij
het milieu kun-
nen helpen door
het afval te ver-
minderen. in Plas-
tic leest uw kind
hoe plastic wordt

gemaakt en hoe plastic afval het milieu
aantast. ook geeft het boek weer hoe
plastic kan worden hergebruikt en gerecy-
cled en wat uw kind zelf kan doen om te
zorgen dat weggegooid plastic opnieuw
wordt gebruikt. Het boek bevat een 
inhoudsopgave, korte hoofdstukken met
kleurenfoto’s, een verklarende woordenlijst
en een register. Het boek is geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar. 

sally morgan
Afval, recycling en 
hergebruik
isBN: 9789055661855

Wat is e-afval en
wat is uw aandeel
erin? Wat kan er
gerecycled en
hergebruikt wor-
den van uw afval?
Hoe kunt u uw
huis energiezuinig
warm houden

met papier? Waarom zijn computers lastig
te recyclen? dit boek gaat over afval; van
vuilnis ophalen tot huizen bouwen van
oude blikjes over het huis verwarmen met
papier. 
Wat gebeurt er met het afval dat we pro-
duceren? zouden we er ook iets anders
mee kunnen doen? en wat kunnen we zelf
doen om de afvalberg op de wereld klei-
ner te maken? Het boekje is een deel uit
de reeks Aarde & milieu, die in samenwer-
king met het Wereld Natuur fonds wordt
uitgebracht. een leuk boek met veel infor-
matie, dat als basis kan dienen voor een
spreekbeurt of werkstuk over afval.

Alex frith
Meer weten over afval en
recycling
isBN: 9781409538066

Wist u dat... oude
auto's de basis
van koraalriffen
kunnen vormen?
de helft van wat
we weggooien
opnieuw gebruikt
kan worden? 

er bergen van oude autobanden bestaan?
in dit boek leest uw kind over verschil-
lende soorten afval, verschillende manie-
ren om afval op te slaan en hoe we afval
opnieuw kunnen gebruiken. er wordt aan-
dacht besteed aan vormen van afvalver-
werking zoals verbranden, begraven, lozen
en hergebruiken bij blik, glas papier en
plastic. in het boekje is een verwijzing 
opgenomen naar een aantal web-sites
over milieu(organisaties). Het boekje is
deel van de serie dossier-milieu en komt
van pas bij het maken van een werkstuk.
ontdek hoeveel vuilnis mensen voort-
brengen en hoeveel hiervan opnieuw kan
worden gebruikt.

[ k i N d e r e N ] J o N G e r e N J o N G e r e N
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Dick strawbridge en james strawbridge
Overleven op je eigen km2

stap voor stap naar een duurzame 
levensstijl
isBN: 9789072975096

duurzaam leven
begint bij uzelf.
en volgens de
schrijvers van dit
boek, bekend van
de BBC televisie-
serie it’s Not easy
Being Green, kan

iedereen dat. ze beschrijven het leven op
hun boerderij in Cornwall. U kunt leren
over traditionele ambachten als kaas of
brood maken, maar ook over technieken
uit de 21e eeuw om afval te verminderen
en zonne-energie te benutten om uw huis
te verwarmen. Hoe bouwt u een duur-
zaam huis van strobalen? een boekje vol
adviezen, stap-voor-stap uitleg en aanspre-
kende illustraties.

jan jonker e.a.
Duurzaam denken doen
inspiratieboek voor onze gezamenlijke 
toekomst
isBN: 9789013090086

duurzaam den-
ken doen is het
resultaat van een
jaar lang naden-
ken door een
groep van ruim
400 Nederlandse
vrijwilligers over
hoe we een

meer duurzame toekomst kunnen reali-
seren. Het is gelukt om op een leesbare
en aansprekende manier te verkennen en
te verwoorden hoe de vertaling van duur-
zaamheid er nu en in de komende 25 jaar
op tal van terreinen zou kunnen uitzien.
Negentien thema's komen aan bod, van 
visies tot en met concrete tips. Want hoe
ziet ons leven er uit in 2025? Wat kunnen
we doen aan de smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren? dit boek wil een posi-
tieve bijdrage leveren aan die verandering
met tips, inspiratie en een agenda voor 
de toekomst.

marieke van der werf
Cradle to cradle in bedrijf
isBN: 9789055946235

Cradle tot cradle,
van wieg tot
wieg, is een
nieuwe visie op
duurzaam ont-
werpen. Bij het
ontwerpen en

ontwikkelen van producten worden veilige
en volledig herbruikbare grondstoffen 
gebruikt. Hierdoor kan afval voedsel wor-
den in een oneindige kringloop. Na een
voorwoord van de bedenkers van dit 
optimistische concept, volgt een korte 
samenvatting van het boek. dat cradle to
cradle overal toepasbaar is, blijkt uit de 
gesprekken met vijftien Nederlandse orga-
nisaties en bedrijven die zijn opgenomen 
in het boek. de concrete toepassingen
maken het boek Cradle to cradle in bedrijf
zeer herkenbaar en begrijpelijk. 
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Alex shimo-barry en Christopher j. maron
100 leuke groene weetjes  
om te lezen, over te praten en te doen!
isBN: 8717853702082 

Wist u dat een
airco het brand-
stofgebruik met
vijf tot twintig
procent verhoogt,
terwijl het rijden
met open ramen
twee tot drie 

procent meer brandstof kost? en wist u 
dat u zeventig procent minder stroom 
verbruikt als u uw computer in sluimer-
stand zet in plaats van het gebruik van een
screensaver? deze twee weetjes en 98 
andere tips komen aan bod in het boek 
100 leuke groene weetjes. de weetjes zijn
onderverdeeld in vijf categorieën: droom-
huis, buitenshuis, onderweg, op je werk en
groener consumeren. Het boek is prettig
leesbaar en geeft een overzicht van alle
mogelijkheden om iets te doen voor een
duurzamere samenleving. leuk om te lezen,
met elkaar over te praten en vooral ook
om te doen!

mark baily en sally baily
Recycle met stijl 
Wonen met doorleefde materialen
isBN: 9089893237

duurzaamheid
uit zich ook op
interieurgebied.
Hergebruik van
materialen en
meubels wordt
steeds populair-
der. in recycle

met stijl wordt ingegaan hoe u uw huis
kunt inrichten met natuurvriendelijk 
hergebruikt materiaal. in het boek staan
talloze geïllustreerde voorbeelden van
hout, stoffen en andere materialen die 
een tweede leven krijgen. Het boek laat
op een inspirerende en sfeervolle wijze
zien hoe u met gebruikte meubels en 
afgedankte spullen een stijlvol en heel 
persoonlijk interieur kunt maken. 

william mcDonough en michael braungart
Cradle To Cradle: 
Remaking The Way We
Make Things
isBN: 0865475873

de visie van de
auteurs is niet
minder consume-
ren, maar meer.
de chemicus en
de architect
maken in het
boek zeer duide-
lijk dat de econo-
mie geen vijand

moet zijn van onze aarde. de twee stellen
dat we moeten ophouden met het maken
van ‘minder slechte’ producten en uitslui-
tend nog intelligente producten moeten
ontwerpen die zijn gemaakt van materia-
len die we steeds weer kunnen terug-
geven aan technische of biologische
kringlopen. Cradle to Cradle: remaking
the Way We make things staat vol met
interessante feiten en oplossingen. leuke
eigenschap: het boek is waterbestendig.    
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ervin laszlo 
Je kunt de wereld 
veranderen
isBN: 9789020283389

Naar duurzaam-
heid en vrede in
een nieuwe 
wereld: een verslag
van de Club van 
boedapest 
Je kunt de wereld
veranderen is
een actiehand-
boek voor de

21e eeuw. dr. ervin laszlo -wetenschap-
per, humanist en voorzitter van de Club
van Boedapest- vertelt in dit boek wat wij,
burgers, kunnen doen om van de wereld
een betere en vrediger plek te maken.
laszlo streeft naar duurzaamheid en vrede
die zou moeten ontstaan doordat mensen
zich bewust worden van de centrale waar-
den voor een duurzame toekomst. dit
boek bevat enkele verklaringen die deze
idealistische visie, die wordt gedeeld door
een aantal uiteenlopende prominenten,
nader toelichten. 

Anne-marie Rakhorst
Duurzaam ontwikkelen…
een wereldkans
isBN: 9789055946419

klimaatverande-
ring, uitputtende
energievoor-
raden en een
steeds grotere
kloof tussen arm
en rijk. enkele

grote vraagstukken van de wereld van 
vandaag. volgens Anne-marie rakhorst is
het de hoogste tijd om wakker te worden
en hier zelf iets aan te doen. in dit plezierig
geschreven boek komt de auteur met
overtuigende zakelijke bewijzen dat we
deze uitdaging aankunnen. dit wordt nog
eens benadrukt aan de hand van analyses,
aanbevelingen, voorbeelden en tips. 
duurzaam ontwikkelen… een wereldkans
is een bewust optimistisch pleidooi om
duurzaam vorm te geven aan een nieuwe
wereld vol kansen en een goede, leefbare
toekomst voor iedereen. 

irene van lippe-biesterfeld en 
matthijs schouten
Leven in verbinding 
isBN: 9789020203882

irene van lippe-
Biesterfeld
brengt in haar
boeken en lezin-
gen een heel
eigen mens- en
wereldbeeld naar
voren. Aan de
hand van een
aantal geselec-

teerde lezingen voerde zij met ecoloog en
filosoof matthijs schouten enkele gesprek-
ken. leven in verbinding vormt de weer-
slag van deze conversaties. in het boek
worden de uitgangspunten van prinses
irene verder uitgediept en in een bredere
filosofische context geplaatst. thema’s die
onder andere aan bod komen zijn sterven
en ziel, natuurlijk leiderschap en duur-
zaamheid. leven in verbinding is een boei-
ende uitwisseling tussen twee bijzondere
mensen over de verbinding met de uiter-
lijke en innerlijke natuur. 
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Afvalscheidingswijzer
Alle informatie over het scheiden van afval
prijs: gratis

Wat doe je met een
afgedankte adapter?
Waar laat je een gla-
zen deodorantroller?
Hoe lever je hout in
dat is beschilderd? 

en in welke container kun je smeervet stop-
pen? dit en honderd andere tips zijn te 
vinden in de app Afvalscheidinswijzer van
milieu Centraal. Heel handig voor burgers
die nog met allerlei praktische vragen rond-
lopen over het scheiden van afval. 
er kan gezocht worden op trefwoorden en
op afvalsoorten.

Weggooitest
ontdekken hoeveel eten iemand jaarlijks
weggooit
prijs: gratis

voedsel is om op te
eten. Weggooien is
zonde! maar hoe
spaarzaam ga je met
voedsel om? 
met de Weggooitest

van milieu Centraal ontdek je hoeveel
voedsel je jaarlijks weggooit. Niet alleen in
kilo’s, maar ook in euro’s en Co2. door
deze app te gebruiken, groeit niet alleen
het besef dat voedsel weggooien duur is,
maar ook dat het veel energie kost.

Buiten Beter
melden van problemen en verbeteringen
in de woon- en leefomgeving
prijs: gratis

deze app van yucat
Bv helpt om gemak-
kelijk problemen, irri-
taties en verbete-
ringen bekend te
maken bij de ge-

meente, waar ook in Nederland. met die
feedback kan vervolgens een schone, 
veilige en goede leefomgeving worden 
gerealiseerd. Binnen vier stappen en tellen
heb je de locatie, het probleem en een
foto gemeld.
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Groente- en fruitkalender
snel inzicht in groenten en fruit met ener-
gielabel A en B
prijs: gratis

Het kost veel energie
om verse frambozen
of sperziebonen 
buiten het Neder-
landse seizoen in de
winkel te krijgen.

maar dat is niet te zien aan het product. de
Groente- en fruitkalender van milieu Cen-
traal helpt bij het kiezen voor klimaatvrien-
delijke groente en fruit, als je in de winkel
voor het schap staat. met deze app ontdek
je in elke maand van het jaar welke produc-
ten energielabel A en B scoren.

Libelle Groen
ontdekken van ecologische adressen in
heel Nederland 
prijs: € 0,79

deze app van
sanoma media helpt
om gemakkelijk eco-
logische winkels, 
restaurants, bed & 
breakfasts en evene-

menten in heel Nederland te ont- dekken.
de libelle Groen app heeft vier verschil-
lende categorieën: eten, slapen, shoppen
en agenda. Bij elk groen adres vind je meer
concrete informatie. 
een kaart maakt zichtbaar waar je bent 
en welke groene adressen in de nabije 
omgeving te vinden zijn. Hierdoor is ook
zoeken en omrijden niet meer nodig. 

WaterWekker
slimmer met drinkwater omgaan
prijs: gratis

Per dag gooien we in
Nederland meer dan
500.000 plastic wa-
terflesjes weg. dat
levert een grote 
milieubelasting op.

de WaterWekker app helpt je om zelf iets
te veranderen. de app herinnert je bijvoor-
beeld dat je een glas kraanwater drinkt
voordat je op pad gaat. Hierdoor hoef je
onderweg geen plastic flesje meer te
kopen. door deze app te gebruiken 
bespaar je geld en verminder je de Co2

uitstoot. de wekker stel je in op momenten
dat je meestal kraanwater kunt drinken.
zodra de wekker gaat, drink je een glas
kraanwater. zo begin je meteen met 
sparen!
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wij hebben getracht de namen van auteurs van alle geraadpleegde bronnen te achterhalen.
Hebben wij toch een bron niet of onjuist opgenomen, dan komt dit voort uit onwetendheid. 
in dat geval bieden wij onze welgemeende excuses aan. 
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Biologie 
in de biologie duidt de rizoom op een ondergrondse wortelstokkenstructuur. Brandnetels
en bamboe bijvoorbeeld planten zich hiermee voort. een rizoom is een organisme dat niet
verticaal maar horizontaal en in de grond groeit. Het woekert voort langs ongebaande
paden en lijkt zomaar ergens te beginnen en nergens te eindigen. rizomen kennen geen
stam, geen centrum en geen hiërarchie. ze groeien ongebreideld, grijpen in elkaar en gaan
verbindingen aan. daardoor ontstaat een sterk, nagenoeg onuitroeibaar netwerk.

Filosofie
de filosoof deleuze heeft het rizomatisch denken geïntroduceerd. Hij heeft zich daarbij
laten inspireren door de biologische rizoom. kenmerkend in zijn filosofie is het ontbreken
van een vaste lijn, die het denken bepaalt en stuurt. vele ingangen en uitgangen en een
veelheid aan lijnen en vertakkingen bieden ruimte aan dimensies in plaats van aan een-
heden.

Bron:  rizoom® (2012)
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afValrizoom
Droom of toekomst?

a
fV

a
lr

iz
o

o
m

, D
ro

o
m

 o
f 

to
ek

o
m

st
?

Van afVal naar gronDstof

Afvalrizoom, droom of toekomst?
Het denken over afval verandert. afval bevat in een veel geringere mate materialen
waarmee we echt niets meer kunnen. afval bestaat voornamelijk uit waardevolle grond-
stoffen, die op welke manier dan ook geschikt zijn voor hergebruik. Die verandering in
denken, ook vanuit de rijksoverheid, plaatst gemeenten en afvalorganisaties voor de 
uitdaging om het huishoudelijk afval anders te gaan inzamelen, bewerken en verwerken.
Daarbij is ook het creëren van draagvlak bij burgers van groot belang. 

in afvalrizoom, droom of toekomst? wordt inzicht gegeven in enkele visies en metho-
dieken die aan dit denkproces een impuls geven. in dit boek vertellen dertien bestuur-
ders en professionals hoe zij kijken naar de grondstoffenwereld van morgen. en hoe zij
daar nu al naar handelen. Deze interviews kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
een eigen (gemeentelijk) beleid in grondstoffenmanagement. aan de hand van de 
metafoor van de rizoom wordt een nieuw type afvalorganisatie beschreven. De tips 
over boeken en apps zetten de lezer aan om meer informatie tot zich te nemen, 
gesterkt door een aantal heldere infographics die uitleg geven over een visie of de 
werking van een verwerkingsproces van grondstoffen.

Dit boek is vooral bedoeld als eye opener en informatiebron. Het is geschreven voor 
alle (politiek) bestuurlijke en ambtelijke professionals binnen het werkveld grondstoffen-
management, maar is zodanig van opzet dat ook andere geïnteresseerden plezier zullen
beleven aan dit boek.

area reiniging nV

w w w . a r e a r e i n i g i n g . n l  
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