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Technologie & Techniek

Döhler BV levert halffabricaten voor 
onder meer frisdranken. Het fruit hier-
voor wordt geperst in de landen waar het 
groeit, waarna het concentraat overzee 

naar het bedrijf toe wordt gevaren. 
Döhler BV maakt daar producten van die 
de afnemers als basis gebruiken voor hun 
frisdranken en fruitsappen. “Het concen-

traat zit in een plastic binnenzak met 
daaromheen een buitenzak. Door ons 
verpakkingsmateriaal te scheiden en die 
schone buitenzakken te recyclen kunnen 
we op jaarbasis ongeveer €90.000 verdie-
nen”, vertelt Robbert Beerens, technisch 
manager bij Döhler. In opdracht van 
Agentschap NL is er bij Döhler en snack-
producent Ad van Geloven een praktijk-
studie uitgevoerd om te zien hoeveel zij 
besparen als zij hun kunststof verpak-
kingsafval recyclen. Uit dit onderzoek 
bleek dat hergebruik financieel voordeel 
oplevert en dat het milieu minder wordt 
belast.

Twee keer winst
Matthijs Veerman, business development 
manager van kunststofrecycler Morssink-
hof-Rymoplast, legt uit hoe bedrijven 
kunnen besparen op kosten en energie: 
“Voor verbranding van afval betalen 
bedrijven, maar recycling brengt geld op. 
Per ton afval betalen bedrijven al snel 
€100 tot €150 om hun afval op te laten 
halen en te verwerken in een verbran-
dingsoven, terwijl wij voor hun schone 
afval juist geld betalen aan hen. Dit kan 
oplopen tot enkele honderden euro’s per 
ton opbrengst. Dus daar valt zeker voor 
bedrijven met grote hoeveelheden plastic 

Grote hoeveelheden kunststof verpakkingsafval worden nu nog naar de afvalverbrandings-

installatie (AVI) afgevoerd, terwijl een deel van deze kunststofstroom meteen kan worden 

gerecycled. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Agentschap NL bij bedrijven in de 

voedingsmiddelenindustrie. Matthijs Veerman van kunststofrecycler Morssinkhof-Rymoplast: 

“Voor verbranding van afval betaal je, recycling brengt geld op.”

Hoogwaardige verwerking van plastic verpakkingsafval loont
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 ‘Recycling brengt geld op’

Door vlees vervuild plastic dat vrijkomt bij de productie. 
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afval veel voordeel te halen. Maar ook het 
milieu heeft er baat bij: er is minder ener-
gie nodig om plastic te recyclen dan om 
nieuw plastic te maken én we gebruiken 
minder fossiele brandstoffen.”

Schoon en vervuild plastic scheiden
Plastic verpakkingen recyclen is lastig 
door de diversiteit van het aangeboden 
afval. De allereerste stap is daarom het 
plastic afval te scheiden in schoon en ver-
vuild kunststof. Het schone afval kan 
meteen worden gerecycled. Het vervuilde 
afval, bijvoorbeeld plastic zakken met 
voedselresten, is moeilijker te recyclen 
maar is een goede brandstof voor de 
cementindustrie. Bij het recyclen van 
plastic zonder voedselresten geldt: hoe 
schoner de stroom en hoe homogener de 
soort plastic in die stroom, hoe hoog-
waardiger het gerecyclede plastic. En 
hoogwaardig gerecycled plastic gaat lan-
ger mee in de recycleketen, wat weer 
beter is voor het milieu en meer geld 
oplevert. 

Verdienen op schoon verpakkingsafval
Schoon plastic afval leent zich dus goed 
voor recycling. Veerman: “Wij kopen het 
op en vermalen het tot korrels. Als hier 
wat oppervlaktevuil tussen zit, zoals res-
ten van etiketten, dan wassen we dit 
maalgoed. Daarna kan het in sommige 
gevallen al meteen worden ingezet voor 
de kunststofindustrie. Vermalen HDPE-
kratten bijvoorbeeld, verwerken we direct 
in nieuwe hard plastic kratten. Bij ander 
plastic, zoals dat van PET-flessen, zit hier 
eerst nog een granuleerproces tussen, 
ook wel smeltzuiveren genoemd. We ver-
hitten dan het maalgoed waarna alles 
wat niet is gesmolten eruit wordt gefil-
terd. Het resulterende regranulaat is een 
grondstof die opnieuw wordt ingezet 

voor de productie van levensmiddelen-
verpakkingen.” 

Vervuilde stromen
Veel plastic verpakkingsafval bevat meer 
resten dan alleen wat oppervlaktevuil, 
bijvoorbeeld achtergebleven voedselres-
tanten. Dit maakt het verzamelen en tij-
delijk opslaan van vervuild plastic onhy-
giënisch en dus ongewenst. Maar als 
bedrijven zulk vervuild plastic aanbieden 
als brandstof voor de cementindustrie, 
belasten zij het milieu minder en gebrui-
ken zij de energie van deze kunststoffen 
twee keer effectiever dan in een AVI. Ad 
van Geloven, producent van diepvries-
snacks en maaltijdcomponenten, leerde 
dankzij het onderzoek van Agentschap 
NL hoe zij energie-efficiënter kunnen 
omgaan met hun plastic afval.
Antoon Panhuijzen, energie- en milieu-
coördinator van Ad van Geloven: “Als je 
als bedrijf bewust met energie en het 
milieu wilt omgaan, ben je naar mijn 
mening verplicht om mogelijkheden voor 
een hoogwaardiger afvalverwerking te 
onderzoeken en niet zomaar te accepte-
ren dat een AVI de enige oplossing is.” Ad 
van Geloven werkt daarom samen met 
een afvalmanagementbureau, dat de 
snackproducent helpt bij het vinden van 
de juiste alternatieven. “Een deel van ons 
verpakkingsmateriaal is vervuild met vet- 
en vleesresten. We vonden het zonde om 
dit zonder meer als restafval aan te bie-
den en nu blijkt verbranding in een 
cementoven de oplossing. Dit levert ons 
een kleine kostenbesparing op en ener-
giebesparing.” 

Creatieve oplossingen
Ad van Geloven werkt samen met Milgro 
Afvalmanagement. Marketingmanager 
Robert-Jan ter Morsche van Milgro: 

“Omdat de grondstoffen voor plastic uit-
geput raken, is het belangrijk dat we 
recyclen. Wij zoeken daar nieuwe moge-
lijkheden voor. Onze visie is dat we van 
grondstofverbruik naar grondstofgebruik 
moeten gaan. Daarom stellen we grond-
stoffen beschikbaar voor een volgende 
inzet. Nu is de infrastructuur nog te veel 
gericht op de verwerking als restafval, 
veelal vanuit hygiënisch oogpunt. Het 
zou mooi zijn als deze infrastructuur zich 
meer zou richten op het behoud van 
materialen. Hiervoor moeten bedrijven 
wel buiten de gebaande paden durven 
treden en zoeken naar creatieve oplos-
singen. Bijvoorbeeld door afval zelf te 
verwerken tot maalgoed en dat recht-
streeks aan te bieden aan een recycle-
bedrijf. Ik geloof dat verandering een 
kwestie van tijd is; als de grondstof-
prijzen blijven stijgen en meer bedrijven  
kritisch naar hun afvalstromen gaan  
kijken, zullen er vanzelf nieuwe initia-
tieven ontstaan.”

Mogelijkheden voor uw bedrijf
Bedrijven in de voedingsmiddelenindus-
trie die ook willen weten wat recycling 
hen oplevert, kunnen contact opnemen 
met Milgro of – als ze MJA-lid zijn – met 
hun branchevereniging of MJA-contact-
persoon. 
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Femke Welvaart 
F. Welvaart is tekstschrijver in opdracht van Agentschap NL

De in opdracht van Agentschap NL geteste orga-
nisaties zijn MJA-bedrijven. In Nederland heb-
ben de overheid en het bedrijfsleven afspraken 
gemaakt over het effectief en efficiënt inzetten 
van energie. Die afspraken zijn vastgelegd in 
meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en 
MEE) en richten zich vooral op energie-intensie-
ve sectoren (circa 1.200 bedrijven). Met als resul-
taat: de energie-efficiency verbeterde sinds 1992 
jaarlijks gemiddeld met 2 procent. Het MJA- 
programma ondersteunt daarbij. Wie deelneemt 
aan de meerjarenafspraken kan gerichte hulp 
ontvangen. De MJA-adviseurs ondersteunen bij 
het opstarten, aanjagen, voorlichten, begelei-
den, adviseren, faciliteren van kennisnetwerken 
en (deels) financieren van projecten rond ener-
giebesparing. Het MJA-programma wordt uitge-
voerd door Agentschap NL, onderdeel van het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie. 
• www.agentschapnl.nl/mja

MJA-bedrijven

Vervuild afval, bijvoorbeeld plastic zakken met voedselresten, is moeilijker te recyclen maar is een goede 
brandstof voor de cementindustrie.
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