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Æval bestaat eigenlijk niet, mail is een grondstof voor een nieuw product' Doel is

de hoeveelheid afual waar niemand ietJmee kan naar beneden te brengen. Maar hoe?

Tekst Arien Schreuder lllustratie Roland Blokhuizen
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Afval schleiderl nroet, nl aar
hreel l\Tederland doet hret anders
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fual scheiden rekenen we
doorgaans niet tot de meest
glorieuze evenementen in
ons leven. Het'moet Sebeu-

ren. Toch is het niet vafi belang ont-
bloot: ie doet het enkele keren Per
dag enbovendien sta je er regelmatig
bij te rwijfelen. Hoort een zak chips
bii het plastic afual of bij het rest-

"tn"te 
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gebruikt theezakje bij

het biologische gloente-, fruit- en

tuinafval? Wat doe je met eenbe-
schadigd drinkglas? Een overbodige
plastic kleerhanger? Een piepschuim
rch"alt¡e noot vleeswa¡en? De folie
eromheen? (De antwoorden staan
rechtsboven dit artikel).

T 7 oorwiehetnietwist: erwor-
\ / ¿ett*"telijkscongressenge-
V organiseerd over hoe we in

Nederland het best vuilnis kun¡en
ophalen. Sinds enige jaren geldt als

uitgangspunt: afval opnieuw gebrui-
ken. wè wilen afvalbij voorkeurniet
verbranden en al helemaalniet meer
op een vuilnisbelt storten. Afval is
een grondstofvoor een nieuw Pro-
duct. Afval bestaat eigenlijk niet. Zo

eroeien we naar een'circulaire' sa-

äedeving. Zodat we 'duurzaam'be-
zig zijn en Moeder Aarde met een ge-

rust hart kunnen overdragen aan

'nieuwe generaties'. Je herkent het
ideologisch idioom.

Doel is de hoeveelheid afvalwaar
niemand iets mee kan terugbrengen
van gemiddeld 25o kilo naa¡ 1OO kilo
en over vijfjaar 3O kilo per Nederlan-

der. Dit heet 'restafval', een bekla-
genswaardige categorie die valt

buiten allerlei interessante af-
valstromen waaruit de we-

reld oPnieuw fantastische
Producten kan vervaar-

digen: PaPier, textiel,
glas, hout, Plastic

enmetaal'

M

Veel Nederlanders worden veron-
dersteld in de keuken, op het balkon'
in de schuur en ook oP kantoor en in
de fabriek het afval te sorteren, zodat
afvalbedrijven er gletig mee aan de

slag kunnen en de EuroPese recY-

clinedoelstellingen halen. Maar of
schãiden nuttig en noodzakelijk is?

Ofhet efficiënt gebeurt? Daarover
verschillen de meningen. Enorm.

tn

niet, 'omgekeerd inzamelerr- ge-

noemd. Wat doe je als burger in dat

eeval? Loop je gerust metje zak rest-

áfud over straat, gePlaagd door af-

valschaamte? Of meng je dit afval
stiekem in andere containers?

De afvalbedrijven klagen inmid-
dels ook. Zij signaleren dat het ge-

scheiden afval steeds minder ge-

schikt is voor recycling. ,,Wij willen
schone afvalstromen, maar we zien
in de praktijk dat de vervuiling toe-
neemt", stelt een woordvoerder van

de vereniging van afvalbedrijven' Zo

werd in 2017 méér groente-, fruit- en

tuinafval opgehaald, maar er werd
minder comPost van gemaakt. ',Dat
betekent dat de vervuiling is toege-

nomen;"
De meestvervuilde sÍomen ge-

scheiden afval komen volgens de

woordvoerder uit gemeenten
waarin de tarieven afhangen
van de hoeveelheid aangebo-
den restafval, en gemeenten

waar'omgekeerd inzamelen' is

,,zeer tevreden" over het eerste half
jaar, liet hij onlangs weten- Ook Ray-

mond Gradus, hoogleraarbestuur en

economie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam, concludeert na eigen
onderzoek dat gemeenten öe aan

nascheiding doen, méér herbruik-
baar materiaal ophalen dan gemeen-

ten die'scheiden aan debrorr-, dat
wil zeggen bij de inwoners thuis.

Een deel van het afval dat door ge-

meenten wordt opgehaald' blijkt bij
aankomst bij de sorteerbedrijven on-

geschikt als herbruikbaar materiaal,
wordt afgekeurd en moet alsnog .

worden aangeboden aan de verbran-
di¡esoven. Datis ongewenst, enbo-
venäien duur. ,,Nascheiding is beter
voor het milieu en goedkoPervoot
de burger", zegt Gradus.

De hoogleraar gaat een staP ver-
der: je kunt beter helemaal stoppen
met het scheiden van plastic uit rest-
afval. ,,Het apart inzamelen van tex-

tiel is belanglijk. Dat ieidt tot een
grote besparing aan water, energie en

transport. Maar bij plastic is die be-

sparing beperkt. Het recYclen van

kunststof is bovendien relatief duur'"
Ook Hugo Bellaart strijdt tegen het

'scheidenaan debron . HetWD-
raadslid uit de gemeente Gooise Me-

ren heeft zich vastgebeten in de

kwestie, publiceert er regelmatig
over, onder meer in NRC, en is ver-
ontwaardigd dat het scheiden van
PMD gestimuleerdblijftworden - ja

zelfs iot norm bij het ophalen wordt
verheven. Bellaa¡t:,,Het scheiden
van plastic, metaal en drankkartons
leek ooit een goed idee, maar het
bliikt een drama. Alle inspanningen
uri brrtg"tt utt afvalindustrie leve-

ren uiteindelijk een zinnigherge-
bruik op van niet meer dan 15 tot 20
procent. Ridicuul weinig.

,,Het inzamelen is ook drie tot vier
keer zo duur als het oPhalen van

ge wijken alblij zijn dat de

bewoners de troeP nietvan
een galerijflat naar beneden
kieperen ofnaast een onder-
gtondse container Plaatsen.
Mensen hebben in hun aPParte-

menten geen ruimte voor de contai-
ners waarin ze hun gesorteerde afval
moeten gooien. Ze vinden het te veel
moeite om met hun gescheiden zooi
naar gemeentelijke containers te lo-
pen.

Bovenöen zijn er mensen die ex-"

pres het gehate restafval in contai-
ners gooien die voor waardevolle
herbruikbare materialen zijn be-

doeld, zoals de container voor plas-

tic, metaal en drankkartons, door-
gaans afgekort tot PMD. Deze men-
ðen worden verleid door wat je een

'perverse Prikkel'kunt noemen: de

voorkeur van milieubewuste ge-

meenten om tarieven te hanteren die
stijgen naarmate je vaker of meer
reiiafval aanbiedt. De verleiding is
dan groot dit vuilnis te deponeren in

' andere bakken - lekker goedkooP.

En nog iets: er zijn ook gemeenten

met het hart oP de groene Plaats die

wél het gesorteerde afval oPhalen,

maar niet het restafval. Dat moet je

zelfwegbrengen en dat wordt, schrik

insevoerd. ,,De reductie van res-

tafvalfgaat ten koste van de geschei-

den afvalstroom." De afvalbedrijven
willen vooral afval waarmee je een-
voudig nieuwe Producten kuntma-
ken,'hoogwaardig recYclaat'.

T-t r zijn mensen die vinden dat je

H maarbeterkuntoPhouden
l-J met het scheiden van Plastic.
Zadel de burgers er niet mee oP en

laat afvalbedrijven het spul er maar

uithalen. Dat r,vordt in het jargon van
de afvalwereld aangeduid als 'na-
scheiding'. Rotterdam stapte daar

vorigjaar op over en dat is een groot

succes: er wordt tien tot twaalfkeer
méér plastic, metaal en drankpakken
uit hei restafval gehaald dan toen in-
woners dat zelf nog behoorden te
doen.

Wethouder Bert Wijbenga (WÐ) is
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Wat in welke bak?
Vanai 1 april wordt alles anders als gevolg van het ak-

koord tussen gemeenten en de verpákkende bedrij-
ven. Alles van plastic, metaal, blik en drankkarton kan

in de PMD-bak. Of het een verpakking is, doet niet
meer ter zake. Op dit moment hoort de lege zak chips

nog bij het restafual; het aluminium laagje maakt het

folie ongeschikt voor plast¡crecycling. Vanaf april mag

het n¡ettem¡n toch bij PMD. De plastic kleerhanger
hoort nu bij het restafual; straks kan het eveneens in de

PMD-bak. Theezakjes en koffiepads gelden ook als

restafual, in het filterpapier is kunststof verwerkt. Net
als drinkglazen; hun samenstelling verstoort de glas-

scheiding. De transparante folie om een verpakking
van vleeswaren kan bij PMD, het schaaltje van piep-

schuim hoort bij het restafual.
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restafval", zegt Bellaart. ,,Van het in-
gezamelde materiaal gaat 30 procent
alsnog via een omweg de verbran-
dingsoven in, en voor nog eens 30
procent wordt zwaar betaald aan be-
drijven die er overbodige bermpaal-
tjes van maken. Gemeenten, sorteer-
bedrijven en de verpakkingsindu-
strie hebben er de afgeloPenjaren
veel investeringen voor gedaan en
die wil men nu beschermen. Maar ik
zeg: beter ten halve gekeerd dal ten
hele gedwaaldi'

e kwestie is actueel nu de ge-

meenten tvvee maanden gele-
den hebben ingestemd met

een akkoord tussen de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG)

en debedrijven die verpalite produc-
ten op de markt brengen. Het ak-
koord moet een einde maken aan het
geruzie over de kwaliteit van het
aangeboden afval. Er komt een een-
duidige, strakke conüole op het aan=

geleverde spul, dat maximaal 15 pro-
cent magbevatten van materiaal dat
het sorteerproces kan verstoren.

Dus: geen kerstboomnetten die in
machines vastdraaien. Geen volle
pakken vla, chemisch en medisch af-
val, glas, papier, Iuiers, vlees en elek-
trische apparaten tussen het plastic.
Geen plastic van grote afmetingen.
Of van het materiaal gemakkelijk iets
nieuws kan worden gemaakt, doet
niet meer ter zake.

,,We kregen woeger geld voor het
materiaal dat gerecycled kon wor-
den. Vanafnu krijgen we geld voor
watwe aanleveren", zegt Groen-
Links-wethouder Lot van Hooijdonk
van Utrecht. A-ls voorzitter van een
commissie sloot zij het akkoord na-
mens de VNG en ze is teweden. ,,De
producenten van plastic verpakkin-
gen moeten nu voor de gehele bulk
betalen. Zij zijn immers ook wetteüjk

verantwoordelijk."
Het akkoord maakt hoe

dan ook een einde aan de on-
duidelijkheid over wat je als
brave burger in welke afval-
container moet dePoneren.,
Pure winst, zou je zeggen.
Toch hebben de afvalbedrij-
ven bedenkingen. Zo is er een

,,reëel risico" dat burgers
tuinstoelen, speelgoed en
sch¡ootjes die zijn gemaakt
van hard plastic verzagen en
als kleinere stukjes in de
PMD-container deponeren. ,,Dat is
een onwenselijke situatie", schrijft
directeur Robbert Loos van de Vere-
niging Afvalbedrijven. En wat te den-
ken van ,,zeer zorgwekkende stof-
fen" in kunststofproducten, en voor-
werpen met batterijen en stroomdra-
den? ,,Dit vergroot de kans oP onvei-
lige situaties."

T T oe langscheidt deburgerzijn
fl phsticafualnog? Iezotrzeg-
I I genr laat de sorteermachine
dat maar doen. Wat betreft de kosten
,,maakt het niet veel uit", zegt Maar-
ten. Bakker, onderzoeker resources
en recycling aan de TU Delft. ,,Het
nascheiden is duur doordat machi-
nes het materiaal moeten schoonma-
ken, wassen en sorteren. Het schei-
den aan de bron is duur doordat je
het apa.rt moet ophalen. Plastic
is bovendien heel lichti'

Ook verpakkingonderzoeker
Ulphard Thoden van Velzen van
de Wageningen Universiteit
noemt het verschil tussen schei-
den in de fabriek en scheiden
door de burger ,,lood om oud ij-
zer" als het gaat om kosten. ,,In
steden met hoogbouw, toeristen
en studenten zal'nascheiding'
meestalbeter werken en in Platte-
landsgemeenten meestal'bron-

scheiding'."
Wel vindt hij dat burgers

die verondeîsteld worden
zelf te scheiden, geholpen
moeten worden.,,Controleer
ofer goed wordt gescheiden.
Zet een afvalcoach in."

Daar tegenover staat dat de
sorteermachines,,steeds be-
ter worden", zegt dûecteur
Cees de Mol van Otterloo van
het Afvalfonds, een stichting
die namens de verpakkende
bedrijven de kosten voor in-

zameling en recycling van verPak-
kingsafval aan gemeenten vergoedt.
,,Als u het mij persoonlijk waagt, dan
verwacht ik dat over tien jaar er al-
leen nog aan nascheiding wordt ge-

daan."
Staf Depla, voormalig PvdA-Ka-

merlid en oud-wethouder in Eindho-
ven, was adviseurbij de onderhande-
lingen over het akkoord tussen VNG
en de verpakkende bedrijven. Hij
stelt: ,,Er wordt van de keuze tussen
bron- en nascheiding een soort Hoek-
se en Kabeljauwse twist gemaakt.
Terwijl beide aanpakken zich ontwik-
kelen, betere rendementen halen,
elementen van elkaar ovememen i'

J
e zou als brave burger, heen en
weer geslingerd tussen emoties
en intellectueel vermalen tussen

opvattingen en prof,essionele
belangen, de indruk krijgen
dat het wellicht beter is hele-
maa-l te stoppen met het schei-
den van plastic. Maar dan ver-
gissen we ons! Met deze stap
zoudenwe het kind met het
badwater weggooien, zeggen de
meeste van onze geraadPleegde
deskundigen.

Als je het materiaal goed sor-
teert, is 80 procent herbruikbaar,
stelt onderzoeker Maarten Bak-

ker.
,,Her
perfecte
systeembe-
staat nog niet.
Daarvoor worden te
veel compromissen ge-

sloten, vooral om kosten te
drukken. Maar de overgalg naar
een duurzame maatschaPPij is geen
gratis picknick; je moet er iets voor
overhebben."

Ook onderzoeker Thoden vanVel-
zen wil niet te negatiefdoen; dat van
het ingezamelde PMD slechts 15 tot
20 procent zinnig wordt hergebruikt,
is,,onzin". Van alle kunststofverpak-
kingen kun je 46 procent,,waarde-
vol" noemen, althans in 2o1Z het
laatste jaar waarvoor dergelijke gege-

vens geanalyseerd zijn. Hij aarzelt de
beweringen van anderen van com-
mentaar te voorzien: ,,Ikben gestopt
met het corrigeren van onzin waar ik
niet voor verantwoordelijk ben, want
dan hebje geen leven in dit dossierl

En trouwens, of Nederland nu wil
ofniet: voor alle lidstaten va¡ de EU
geldt een plicht tot recyclen. voorals-
nog haalt Nederland de doelstellin-
gen ruimschoots, maar binnenkort
worden de doelstellingen verscherpt.
Zodat we de aarde met een gerust
hart kunnen overdragen aan'nieuwe
generaties'.

Onderzoeker Thoden van Velzen:

,,Mensen die zeggen dat Plastic
scheiden duur is en klagen over de
kwaliteit hebben zeker een punt. Er
is onvoldoende 'polymeer zuiver re-
cyclaat' beschikbaar. Deze transitie
duurt dertig jaar. Dat er moet worden
betaald aanbedrijven die van plastic
bermpaaltjes maken, is tijdelijk. Ver-
pakkingen moeten recyclebaar wor-
den en gelijktijdig moeten er nieuwe
recyclingtechnieken komen. Het
moeilijkste moet nog komen."
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