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1 Inleiding 

In dit document worden de sorteerresultaten gepresenteerd die Eureco in opdracht van AVRI heeft 
uitgevoerd. Het betreft het uitvoeren van 8 partijkeuringen aan het kunststof. Het betreft de 
kunststofverpakkingen die met bovengrondse of ondergrondse containers zijn ingezameld 
('bronscheiding'). Het onderzochte gebied is gemeente Tiel. 

Het betref 8 onafhankelijke metingen die elk uit een andere route of locatie zijn genomen. Dit kan 
zowel laag- als hoogbouw zijn. De gemiddelde samenstelling geeft een goed beeld van de kwaliteit 
van het kunststof uit het brengsysteem van gemeente Tiel, dat aan de sorteerinstallatie wordt 
aangeboden. 

In deze rapportage worden de resultaten van de partijkeuringen gepresenteerd. 
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2 Inzameling en transport steekproefmonsters 

2.1 Steekproefmonsters 

De steekproefmonsters zijn door AVRI ingezameld op 10 juli en aangeboden in rolcontainers van 
1100 liter op 13 juli. Elke container was volledig gevuld en voorzien van een label met herkomst. 

We hebben de volgende monsters ontvangen: 
- Secunda 
- Laan van Westroijen 
- Kamperfoelie 
- Burg. Hasselmanplein 

Waardenburglaan 
- Hertog Karellaan 
- Rauwenhoflaan 

Binnenhoek / Grotebrugse Grintweg 

Visueel oogt het materiaal schoon, droog en zuiver. 

2.2 Sorteerindeling 

Elk monster is volledig gesorteerd naar zuiverheid: in hoeverre bestaat het monster uit de 
gevraagde kunststofverpakkingen (dat wil zeggen: conform scheidingsregels). We hebben 
onderscheiden de volgende hoodfracties: 

Kunststof verpakkingen - herbruikbaar (scheidingsregels Nedvang) 
Kunststof verpakkingen — niet herbuikbaar (ongewenst) 

- Kunststof niet verpakkingen (gebruiksartikelen, speelgoed, grondzeilen) 
- Niet kunststof (andere materialen dan kunststof) 

De hoofdfracties zijn verder onderverdeeld in meerdere subfracties, om een goed beeld te krijgen 
van wat er zoal in het kunststof wordt aangetroffen. Van alle subfracties is een foto genomen, om 
ook achteraf te kunnen terugzien waaruit een bepaalde fracie bestaat. Een foto-impressie van de 
fractie Kunststof Niet Verpakking is opgenomen in bijlage 1, achter het resultaten overzicht. 

2.3 Sorteerpercentages 

In totaal is 404 kilo kunststof gesorteerd (9 m3, soortelijkgewicht 40 kg/m3). 
In bijlage 1 zijn de sorteerpercentages (gewicht) weergegeven per monster. 
De fractie restafval is er kwantitatief toegelicht qua samenstelling (cijfermatige onderverdeling) 
De fractie kunststof niet verpakking is er kwalitatief toegelicht qua samenstelling (foto's) 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk wordt de gemiddelde samenstelling van het ingezamelde kunststof toegelicht. 

3.1 Samenstelling kunststofverpakking (KV) 

AVRI 10 juli - 2015-249 - KV 

58% 

u Verpakking gewenst 

• Verpakking niet gewenst 

• Niet verpakking plastic 

• PMD fracties 

• Restafval (niet plastic) 

2% 

Het kunststof bestaat voor 60% uit kunststof verpakkingen, vallend onder het convenant 
verpakkingen. Het merendeel is (58%) zijn de recyelbare kunststofverpakkingen, die conform de 
richtlijnen van Nedvang als 'gewenst' worden gecategoriseerd. Een klein deel (2%) bestaat uit niet 
recyclebare verpakkingen, zoals de chipszakken, doordrukstrips, piepschuim en kitkokers, die 
vanwege hun aard en samenstelling het recyclingproces verstoren. 

En gewichtsaandeel van 14% bestaat uit kunststof niet verpakkingen. Denk daarbij aan speelgoed, 
kleerhangers, opblaasbanden en badjes, grondzeil, koffers, lunchboxen, drinkbekers — alles wat 
voor meermalig gebruik bedoeld is. Deze artikelen vallen niet onder convenantafspraken. Dat wil 
echter niet zeggen dat ze niet recyclebaar of vermarktbaar zouden zijn. Zo onderscheidt een 
afdekzeil zich niet qua materiaalsamenstelling van een verpakkingsfolie. En kleerhangers of 
drinkbekers van PP zullen prima met de PP-verpakkingen mengen. 

Het kunststof bevat 25% restafval; al het afval, niet zijnde kunststof. Hiervan bestaat 2% uit 
drankkarton en metaalverpakkigen, die in een PMD-inzameling wel thuishoren. Bij een PMD-
inzameIng worden plasticverpakkingen, metaalverpakkingen en drankkarton en in één zak of bak 
ingezameld en gemengd aangeboden aan de sorteerder. 

De overige 23% bestaat uit een keur aan verschillende afvalstromen. Zie paragraaf 3.2. 
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6% 
	

4% 6% 

11% 

Kunststofverpakking -bronscheiding AVRI Gem. n=8 Betrouwbaarheidsinterval 
(a = 90%) 

Gewenst: kunststof verpakking 58% 49% 67% 

Vuilniszakken 3% 2% 4% 
Draagtas en folie verpakking 19% 14% 23% 
Fles flacon verpakking 8% 5% 11% 
Vormvaste verpakking 28% 24% 32% 
Ongewenst: kunststof verpakking niet rec.baar 2% 0% 5% 

Laminaat verpakking 1% 1% 1% 
Doordrukstrips 0% 0% 0% 

EPS en piepschuim 1% 0% 4% 

Kitkokers 0% 0% 0% 
Ongewenst: kunststof niet verpakking 14% 10% 18% 

Plastic niet verpakking — mono kunststoffen 8% 5% 11% 

Plastic niet verpakking — samengestelde materialen 5% 2% 7% 

Grondzeil, afdekzeil, landbouwfolie, ed 1% 0% 2% 

Ongewenst: niet kunststoffen 26% 17% 35% 

Drankkarton 1% 0% 2% 

Metaalverpakking 1% 1% 2% 

Los restafval 20% 13% 28% 

Restafval in gesloten zakjes 3% 0% 6% 

Kca 0% 0% 0% 

3.2 Samenstelling van de fractie restafval 

AVRI 10 juli - 2015-249 - KV 
Fractie Restafval incl PMD-fracties 

drankkarton 

• metaalverpakking 

• organische resten 

• papier herbruikbaar 

papier niet herbruikbaar 

42% 	zakjes huisvuil 

restafval divers 

restafval uitzonderlijk 
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In de bovenstaande diagram hebben we de detailsamenstelling van het restafval opgenomen, dat 
is aangetroffen in het kunststof. Organische resten hebben overduidelijk de overhand (42%). Het 
betreft hier zowel losse voedselresten als volle verpakkingen — waaronder plastic verpakkingen — 
van voedsel of shampoo oid. In 1 monster is een zakje tuinafval aangetroffen, ook dit hebben we 
hier onder de subfractie organische resten geschaard. Zie onderstaande foto's. 

In 3 monsters zijn in totaal 4 gesloten zakjes met huisvuil aangetroffen. Deze drukken direct zwaar 
op het de fractie restafval: 11%. 

Het uitzonderlijk restafval betreft bijvoorbeeld apparaten zoals een koffiezetapparaat. Mogelijk is dit 
apparaat vanwege de kunststof behuizing in het kunststof aangeboden. 

7 



Kunststof niet 

verpakking; 21% 

Kunststofverpakking 

ongewenst; 3% 

Kunststofverpakking 

gewenst; 77% 

3.3 Kunststof niet verpakking 

Van het totale monster bestaat 14% uit niet verpakkingskunststof (range: 10-18%). In tegenstelling 
tot het restafval wordt dit kunststof tijdens sorteren niet onderscheiden van de verpakkigen. Veel 
zal terechtkomt in de mixfractie, pp en folie. 
Beschouwen we alleen het kunststofdeel (de restafvalstoffen laten we buiten beschouwing) dan is 
de samenstelling als volgt: 

Kunststof deel in KV - AVRI - 2015-249 

Beschouwen we alleen het kunststofdeel, dan bestaat dit voor 21% uit niet verpakkingen. Dit 
kunststof valt niet onder de convenantafspraken. 

Dit wil echter niet zeggen dat deze verhouding ook in de mono- en mixstromen van het sorteerders 
teruggevonden gaan worden 

Een groot deel van de artikelen zijn te groot en te zwaar om via windzift (folie) — of via NIR-detectie 
en positief sorteren — in de DKR balen terecht te komen. En een deel van het grote en zware 
kunststof artikelen (inclusief de inflatables, PVC) zal tijdens de handmatige voor- of nasortering 
verwijderd worden. Hoeveel er op deze wijze wordt verwijderd valt niet te zeggen; elke installatie is 
weer anders uitgelegd en heeft daardoor een andere performance. 

3.4 Bijlage resultaten van sorteeranalyses 

Op de volgende pagina's worden de resultaten van de sorteeranalyse gepresenteerd. 
Alle monsters zijn in een tabel naast elkaar weergegeven. 
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PARTIJKEURING KUNSTSTOF 

AVRI - kunststof bronscheiding 
Input: kunststof uit bronscheiding 
Herkomst: 

Monstergrootte (kilo) 
•  

Analysenummer 2015-249 	 AVRI 
Monsterneming: 10 juli 2015 

Laan v. 	Kamper- 	Burg, 	Waarden- 	Hertog 	Rauwen- 	Binnen- 

	

Secunda Westroyen foelie 4x Hasselman burglaan 	Karellaan 	hoflaan hoek Grote 

32.2 	37,1 	51,0 	34,6 	69,3 	43,3 	61,7 	74,9   

	

4 	1 	5 	1 	6 	7 	8 	Bern. n=8 	Subtot 

Vuilniszakken 	 • 
Droogtes en folie verpakking 

Fles flacon verpakking 

Vormvaste verpakking 

5,5% 

28,0% 

9,9% 

33.1% 

2,4% 

16,4% 

11,5% 

26,0% 

3,5% 

20,4% 

15,4% 

30,9% 

3,1% 

26,4% 

0,0% 

36,4% 

3,3% 

20,5% 

9,8% 

31,5% 

3,0% 

16,5% 

5,2% 

18,1% 

1,8% 

10,7% 

6,7% 

25,0% 

1,9% 

10,1% 

7,2% 

23,0% 

3% 
19% 

8% 
28% 58% 

Ongewenst 
Laminaat verpakking 1,1% 0,7% 1,0% 0,4% 1,0% 0,9% 0,9% 0,5% 1% 
Doordrukstrips 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0% 

EPS en piepschuim 0,3% 9,6% 0,0% 0,4% 0,7% 0,1% 0,4% 0,2% 1% 

Kitkokers 0,0% 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0,3% 0,0% 0% 2% 
Plastic niet verpakking - monokunststoffen 4,9% 7,4% 11,6% 8,5% 6,3% 4,3% 4,9% 16,8% 8% 
Plastic niet verpakking - samengestelde materialen 2,0% 8,6% 4,2% 1,8% 4,2% 3,4% 2,5% 9,7% 5% 
Grondzeil. afdekzell, landbouwfolie, cd 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 2,8% 3,0% 0,0% 1% 14% 

Drankkarton 0,4% 0,6% 1,5% 3,7% 0,7% 0,8% 1% 

Metaalverpakking 1,0% 1,2% 1,7% 1,2% 1,2% 2,3% 1% 
Los restafval 13,8% 6,9% 11,V% 21,0% 15,2% 40,7% 29,1% 25,2% 20% 
Restafval in gesloten zakjes 9.0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% 2,4% 3% 
Kca 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 26% 

Totaal 100,0% 100,0% 	1  100,0%  1 	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 

Aandeel Ongewenst 23% 44% 30% 34% 34% 56% 55% 57% 42% 

Toets. aandeel Ongewenst <30%? ja fle0 ja nee nee nee nee nee nee 

t.o.v. monster 

Restafval 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gem. n=8 26% 

drankkarton 1% 3% 6% 3% 8% 8% 2% 2% 4% 1% 

metaalverpakking 7% 6% 9% 5% 9% 3% 3% 7% 6% 2% 

voedselresten 35% 23% 32% 68% 43% 41% 39% 51% 42% 11% 

papier herbruikbaar 4% 11% 8% 5% 10% 17% 17% 4% 9% 2% 

papier niet herbruikbaar 5% 4% 4% 4% 5% 3% 2% 2% 4% 1% 

volle zakjes huisvuil 0% 52% 0% 0% 0% 0% 29% 8% 11% 3% 

restafval divers 2% 2% 42% 15% 24% 25% 9% 26% 18% 5% 

restafval uitzonderlijk 46% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 6% 2% 



AVRI - kunststof bronscheiding Analysenummer 2015-249 Kunststof niet verpakking   

foto 16. Thuiszorg (katheder, disposables) foto 15. Grondzeil, afdekzeil 

PARTIJKEURING KUNSTSTOF 

foto 1. Drinkrietjes, speelgoed foto 2. Isolatie, slippers 
— 

foto 5. Kleerhangers, meermalig foto 6. Babyfoon (e-waste) 

foto 9. Speelgoed foto 10. Koffer, poot van parasol 

4111110'  

foto 13. Inflatables (zwemband) 	foto 14. Inflatable (zwembad) 

foto 3. Koffiezetapparaat (e-waste) 	foto 4. Speelgoed 

foto 7. Speelgoed foto 8. Luchbox, bakjes 

oto 11. Emmer, kunstsgras, infiatable foto 12. Infiatables, wc verkleiner 
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