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een verzameling nagescheiden vormvaste kunststoffen.

zakelijk is en dat het beter en goedkoper 

moet. Maar welke aanpak het meest effec-

tief is, daarover verschillen de meningen. 

Complex en onoverzichtelijk
Hergebruik van kunststof verpakkingen uit 

huishoudelijk afval gebeurt in Nederland 

Wagenings onderzoek toont aan dat het efficiënter kan 

Hergebruik kunst-
stof verpakkingen

Bronscheiding van kunststof afval is milieu-

vriendelijker dan nascheiding. Het statie-

geldsysteem is duurder dan andere inza-

melingssystemen. Of is het net andersom? 

Fabrikanten, retailers, afvalverwerkers en 

overheid zijn het er over eens dat herge-

bruik van kunststof verpakkingsafval nood-

We kunnen in Nederland 90% meer kunststof hergebruiken, 
tegen 35% lagere kosten. Dat concluderen deskundigen van  
ti Food and Nutrition en Wageningen ur Food & biobased 
research na vier jaar onderzoek: “Fabrikanten, retailers en 
afvalverwerkers moeten gaan denken in termen van efficiëntie.”

pas sinds 2008 via bron- en nascheiding. 

Het systeem voor inzamelen en hergebruik 

is complex en onoverzichtelijk. Zo zijn er 

nogal wat materialen in omloop, zoals 

polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), 

polyethyleentereftalaat (PET), polystyreen 

(PS) en PVC, en allerlei combinaties daar-

van. Voor een goede kwaliteit van de her-

gebruikte materialen moeten kunststoffen 

zo veel mogelijk gescheiden worden ver-

werkt, iets wat door sorteerinefficiënties en 

complex samengestelde verpakkingen 

slechts gedeeltelijk lukt. Daarbij komt dat 

inzamelsystemen voor huishoudens van 

Feiten en cijfers. In 2010:

•  Nederlandse markt: 454 kton kunststof-
verpakkingen (280 kton in huishoudens, 
170 kton in bedrijven). 

•  Huishoudens zamelden in: 83 kton bruto* 
(60 kton netto) kunststof afval.

•  PET-flessen ingezameld via statiegeld-
systeem: 26 kton bruto (22 kton netto). 

•  Hergebruik kunststofafval: 48%.
•  Totale uitvoeringskosten: van statiegeld-

systeem €40 miljoen, van bronschei-
dingssysteem €58 miljoen en van 
nascheidingssysteem €5,5 miljoen.

 
*  Bruto: gewicht kunststof verpakkingen inclusief aan-

hangend vocht, vuil, aanwezig restafval en kunststof 
niet-verpakkingen. Netto: gewicht ‘schone’ kunststof 
verpakking. 
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gemeente tot gemeente verschillen: de ene 

kiest voor bronscheiding, de andere voor 

nascheiding. Dan is er nog het verplichte 

statiegeldsysteem voor grote PET-flessen, 

uitgevoerd door frisdrankfabrikanten en 

supermarkten.

Wetenschappelijk inzicht
Het onderzoek Post-consumer plastic pac-

kaging recycling van TI Food and Nutrition 

en Wageningen UR Food & Biobased 

Research geeft bedrijven en overheid voor 

het eerst houvast. “We hebben de kosten 

en de technologische en logistieke aspec-

ten gedetailleerd in kaart gebracht en laten 

zien waar verbeteringen mogelijk zijn”, 

zegt dr. Ulphard Thoden van Velzen,  

projectleider bij TI Food and Nutrition.

De onderzoekers ontwikkelden een weten-

schappelijke aanpak om de kostenefficiën-

tie en milieu-impact van hergebruik te 

berekenen. Zij maakten voor vijf mogelijke 

situaties (scenario’s) een inschatting van de 

milieu-impact en kosten van hergebruik. 

Deze vergeleken zij met de situatie in 

2010 en met een controlescenario voor 

2013 dat uitging van alleen een statiegeld-

systeem (figuur 1); in totaal zeven scena-

rio’s.

“Ons onderzoek bevestigt dat hergebruik 

van kunststof verpakkingsafval in alle sce-

nario’s milieuvoordelen heeft. De milieu-

winst verschilt per scenario”, zegt de pro-

jectleider (zie figuur 2). “Het precieze 

effect van hergebruik hangt niet alleen af 

van hoe de inzamelsystemen functioneren, 

maar vooral ook van welke grondstoffen 

worden vervangen.”

Milieuvoordelen versus kosten
In alle scenario’s gaan de kosten van her-

gebruik nagenoeg evenredig omhoog met 

de totale ingezamelde hoeveelheid. Te ver-

wachten schaaleffecten konden slechts 

beperkt worden gemodelleerd in de studie. 

Ook de milieuvoordelen gaan bijna altijd 

hand in hand met de ingezamelde hoe-

veelheid. “Bij grotere inzamelvolumes 

vlakt de toename in milieuwinst echter af”, 

legt Thoden van Velzen uit. “In het extreme 

scenario 7 – waarin bronscheiding en sta-

tiegeld zijn vervangen door maximale 

nascheiding – zien we wel een grote hoe-

veelheid teruggewonnen kunststof, maar 

geen verdere toename in milieuvoordelen 

ten opzichte van het mildere uitbreidings-

scenario 5.”

Bij zowel bron- en nascheiding als statie-

geld zijn het de inzamelkosten – de 

nascheidingsvergoeding, transportkosten, 

EVOA-vergunningskosten en sorteerver-

goeding die fabrikanten van verpakte pro-

ducten betalen – die de totale kosten voor 

hergebruik domineren (figuur 3). De speci-

fieke kosten verschillen echter per systeem. 

Ze zijn het hoogst voor het statiegeldsys-

teem, gevolgd door bronscheiding. 

Nascheiding is het goedkoopst. Bij alle 

systemen worden de gesorteerde fracties 

verkocht aan opwerkers en kunststoffabri-

kanten. De inkomsten hiervan komen in 

principe ten goede aan producenten en 

importeurs – degene die de systeemkosten 

dragen – en fluctueren met de marktprij-

zen. Bij het huidige bron- en nascheidings-

systeem zijn deze inkomsten relatief 

gering, maar bij het statiegeldsysteem zijn 

ze relatief groot.

Meer hergebruik, minder kosten
Behalve de kosten en milieuvoordelen van 

verschillende scenario’s onderzochten de 

Wageningse deskundigen ook de mogelijk-

heden voor optimalisatie van de totale 

keten. “We hebben berekend dat via 

ketenoptimalisatie maar liefst 90% meer 

materiaal kan worden hergebruikt, tegen 

35% lagere kosten”, benadrukt Thoden 

‘ Bij grotere inzamelvolumes vlakt  
de toename in milieuwinst af’

Figuur 1. De totale hoeveelheid hergebruikt kunststof (kton) voor zeven scenario’s. Figuur 2. Kosten versus milieu-effecten per scenario.

scenario’s
1:  2013 statiegeld, geen bron- of nascheiding
2:  2010 situatie
3:   2013 huidig systeem, met een combinatie 

van bron- en nascheiding en statiegeld.
4:   2013 huidig systeem van bron- en naschei-

ding, maar dan zonder statiegeld
5:   2013 huidig systeem met een beperkte  

uitbreiding in nascheidingscapaciteit
6:   2013 maximaal bronscheiden
7:   2013 maximaal nascheiden geen 

statiegeld of bronscheiding
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Denkomslag
Volgens Thoden van Velzen is het tijd voor 

een denkomslag bij partners door de hele 

keten: niet alleen verpakkingsfabrikanten 

en fabrikanten van verpakte food en non-

food producten, maar ook retailers, over-

heden, afvalverwerkers en kunststofherge-

bruikers. “We moeten streven naar een 

efficiënter systeem, niet naar het terugha-

len van de laatste lege verpakking”, zo stelt 

hij. “Het statiegeldsysteem bijvoorbeeld 

heeft in het verleden zijn waarde bewezen. 

De systemen voor bron- en nascheiding 

zijn de afgelopen jaren echter zo sterk ver-

beterd dat het efficiënter is om het statie-

geldsysteem hiermee samen te voegen.” In 

de Wageningse scenariostudies pakte een 

combinatie van bron- en nascheiding en 

statiegeld (scenario 3) duurder uit dan een 

situatie met alleen bron- en nascheiding 

(scenario 4).

Integratie van het statiegeldsysteem in de 

bron- en nascheiding levert een kosten- 

reductie van ongeveer €25 miljoen op. 

“De hoeveelheid hergebruikt kunststof, en 

daarmee de milieuwinst, kan hierbij gelijk 

blijven, mits het gescheiden inzamelen 

wordt geïntensiveerd”, concludeert Thoden 

van Velzen.

Afschaffen van het statiegeldsysteem bete-

kent wel dat sommige verwerkende bedrij-

ven hun core business moeten verleggen: 

“Denk aan opwerkers van PET-flessen uit 

het statiegeldsysteem die hun processen 

van Velzen (zie figuur 4). “Er werd in 2010  

60 kton afval van kunststof consumenten-

verpakkingen hergebruikt. Die hoeveel-

heid kan omhoog naar 110-115 kton. In 

2012 is al bijna 80 kton hergebruikt.”

Een manier is er voor te zorgen dat consu-

menten hun kunststofafval beter scheiden. 

“Er zijn nog altijd mensen die denken dat 

scheiden van kunststofafval geen zin 

heeft”, licht hij toe. “Ons onderzoek toont 

echter aan dat zowel bron- als nascheiding 

effectief zijn; de milieuvoordelen nemen 

toe bij een grotere hoeveelheid bron- en 

nascheiding, tegen lagere kosten. Dat 

moeten Kunststofhergebruik BV, de organi-

satie die de inzameling via het Afvalfonds 

stimuleert, en gemeenten via voorlichting 

duidelijk maken aan consumenten.”

Voedingsmiddelenfabrikanten kunnen op 

hun beurt een verbeterslag doorvoeren  

via herontwerp van verpakkingen. “We 

hebben voor een aantal verpakkingen 

becijferd wat herontwerp kan opleveren”, 

vertelt de projectleider. “Denk aan het 

vervangen van zwarte verpakkingen door 

lichter gekleurde verpakkingen. Het her-

gebruik neemt dan flink toe. Bij het her-

bruikbaar maken van PET-schalen dalen 

de systeemkosten. Het vervangen van 

PVC en PS door PP en PET levert een 

klein beetje meer hergebruik op tegen iets 

hogere kosten. Aanpakken van zwarte 

verpakkingen en PET-schalen is dus het 

meest effectief.”

geschikt maken voor PET-flessen uit bron- 

en nascheiding”, illustreert de Wageningse 

onderzoeker. Tegelijkertijd kunnen sorteer-

ders en opwerkers ervoor zorgen dat hun 

apparatuur afval nog selectiever verwerkt.

Thoden van Velzen ziet bij de gesprekken 

tussen ketenpartners een mooie uitdaging 

weggelegd voor het Kennisinstituut Duur-

zaam Verpakken (KIDV) – begin dit jaar 

opgericht om samenwerking in de keten 

voor hergebruik van kunststof verpakkings-

afval te stimuleren. De Wageningse onder-

zoekers droegen de resultaten van hun 

project onlangs officieel over aan dit ken-

nisconsortium. “Als ketenpartners samen 

heldere en weloverwogen afspraken 

maken, komt een efficiënte, kostenneutrale 

hergebruiksketen op termijn binnen hand-

bereik”, besluit de projectleider. 

Het onderzoek Post-consumer plastic  

packaging recycling werd in 2009 opgezet 

door Wageningen UR Food & Biobased 

Research. Sinds 2011 maakt het project 

deel uit van het thema Food Chain Sustai-

nability and Dynamics van TI Food and 

Nutrition, waarbinnen Food & Biobased 

Research een belangrijke partner is.

• Lisette de Jong •

L. de Jong is freelance journaliste

Figuur 3. Opbouw van de kosten voor bron- en nascheiding, en voor statiegeld in 2010.

Figuur 4. schematische weergave van de optimalisatiemogelijkheden voor de 

hergebruiksketen van kunststofverpakkingen.

‘ Bij grotere inzamelvolumes vlakt  
de toename in milieuwinst af’

scenario’s
1:  2013 statiegeld, geen bron- of nascheiding
2:  2010 situatie
3:   2013 huidig systeem, met een combinatie 

van bron- en nascheiding en statiegeld.
4:   2013 huidig systeem van bron- en naschei-

ding, maar dan zonder statiegeld
5:   2013 huidig systeem met een beperkte  

uitbreiding in nascheidingscapaciteit
6:   2013 maximaal bronscheiden
7:   2013 maximaal nascheiden geen 

statiegeld of bronscheiding




