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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding sorteeranalyses 

Jaarlijks wordt door Avri het afvalbeleid voor de regio Rivierenland geëvalueerd. Naast de 
inzamelcijfers en procesparameters, worden ook de sorteerresultaten meegenomen in de 
evaluatie. Op basis van de uitkomsten kunnen bestaande regels worden aangescherpt of 
nieuwe maatregelen geïmplementeerd.  
 
Deze rapportage is gebaseerd op de uitkomsten van de sorteeranalyses 2012 en de 
hoeveelheid afval die gescheiden of integraal is ingezameld (gegevens jan-juli 2012).  
 
Doel is te kijken naar de trends in afvalscheiding en de mogelijkheden voor de toekomst. 
 

1.2 Leeswijzer 

Aan Eureco is gevraagd sorteeranalyses uit te voeren, en deze op regionaal niveau in 
context te zetten.  
 
In dit rapport wordt eerst de huidige situatie kort beschreven: welke inzamelwijze wordt of 
worden in de regio Rivierenland gehanteerd1

- Paragraaf 3.1 behandelt de hoeveelheid restafval in de regio en we geven een 
oordeel of dit veel of weinig is 

 (Hoofdstuk 2).  
 
Vervolgens wordt het huishoudelijk restafval voor de gehele regio in perspectief gezet.  

- Paragraaf 3.2 toont de samenstelling van het restafval zoals deze volgt uit de 
sorteeranalyse. 

- In paragraaf 3.3 worden de inzamelprestaties getoetst aan de inzameldoelstelling 
(respons en percentage recycling) en  

- in paragraaf 3.4 worden de verdere scheidingsmogelijkheden toegelicht bij een 
ongewijzigd inzamelsysteem (Eureco-benchmark).  
 

In hoofdstuk 4 belichten we de nieuw toegetreden gemeente West Maas en Waal. Welke 
hoeveelheden worden daar ingezameld en hoe ziet het afval er in deze gemeente uit.  
 
Een samenvatting van de bevindingen in dit rapport is gegeven in hoofdstuk 5.  

2 Regio Rivierenland 

2.1 Algemeen 

Het werkgebied van Avri omvat de regio Rivierenland, welke is gevormd door de 
gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, 
Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. Sinds 2012 is ook de gemeente West Maas en Waal 
aangesloten bij  Regio Rivierenland (circa 18.000 inwoners).  
 
Tiel is de grootste gemeenten (41.190 inwoners) en behoort samen met Culemborg tot de 
matig verstedelijkte gemeenten (klasse 3). Geldermalsen en Zaltbommel zijn weinig 
                                                      
1 Bron: www.avri.nl 

http://www.buren.nl/�
http://www.culemborg.nl/�
http://www.geldermalsen.nl/�
http://www.lingewaal.nl/�
http://www.maasdriel.nl/�
http://www.neder-betuwe.nl/�
http://www.neerijnen.nl/website/home.nsf�
http://www.tiel.nl/�
http://www.zaltbommel.nl/�
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verstedelijkt (klasse 4) en de overige gemeenten waaronder ook West Maas en Waal zijn 
niet verstedelijkt (klasse 5). Het totale gebied valt onder stedelijkheid klasse 4 (weinig 
verstedelijkt).  
 
In 2012 telt de regio 236.669 inwoners en 92.887 woonaansluitingen (bron: Avri 2011). De 
woonaansluitingen zijn als volgt verdeeld over de verschillende bebouwingstypen:  
 
Rivierenland Aantal aansluitingen Inzamelmiddel restafval Klasse* 
Oude stadcentra  3.708 (4%)  Ondergrondse containers 

(O.C.) 
2 

Stedelijke hoogbouw  6.310 (7%)  Wijkcontainer / O.C.  3 
Stedelijke laagbouw  30.860 (33%)  Minicontainer  4 
Buitengebied  52.010 (56%)  Minicontainer  5 
*Inschatting door Eureco 
 

2.2 Inzamelstructuur 

Beschrijving van het systeem voor afvalinzameling in de regio (bron: www.avri.nl).  
 
Regio Rivierenland 
Inwoneraantal 236.669 (92.887 aansluitingen) 
Stedelijkheidsklasse Gehele regio: klasse 4 
Afvalinzameling: Avri verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijke 

afvalstoffen. En exploiteert tevens de regionale milieustraten. 
  
Restafval 
 

Laagbouw: vnl. minicontainer 240 l, alternerend (22% 140 liter) 
Centra: ondergrondse container met pas (ongelimiteerd) 
Hoogbouw: bovengrondse container (soms ondergronds met pas) 
Buitengebied: vnl. minicontainer 240 l, alternerend (22% 140 liter) 

GFT afval 
 

Laagbouw: minicontainer 140 l, alternerend  
Centra: geen gft-scheiding (of gft-container op vrijwillige basis) 
Hoogbouw: geen gft-scheiding 
Buitengebied: restcontainer 140 l, alternerend 

Papier 
 

Laagbouw/buitengebied: restcontainer 240 l, maandelijks (26% 140 liter) 
Alle wijken: wijkcontainer (evt. met pas) 

Textiel / schoeisel 
 

Laagbouw/buitengebied: verpakt in gesloten zakken in papiercontainer  
Alle gebieden: wijkcontainer 

Kunststofverpakking Plastic Hero zakken aan huis, elke twee weken 
Glasverpakking Alle wijken: glasbakken 
KCA Milieustraat, detailhandel, op afspraak 
Halen van grof afval:  
 

Op afspraak (max 1 m3 per afvalstroom, voorrijkosten € 10,00), en geldt 
voor de afvalstromen: grof tuinafval, grote elektrische apparaten & 
gemengd grofvuil 

Afvalbrengstation 
(4 locaties; max. 2 m3 
per afvalstroom of 2-5 
stuks per jaar) 

Frituurvet, verpakkingsglas, vlakglas, papier/karton, tapijt, 
textiel/schoeisel, autobanden, hout, metaal, harde kunststof, koelkasten, 
grote apparaten, kleine apparaten, kca, gemengd grofvuil, grof tuinafval, 
kringloopgoederen, gasflessen. 

  
Afvalstoffenheffing Men kiest uit een containerpakket voor restafval en gft, waarbij het 

aantal en de grootte van de gekozen containers prijsbepalend zijn. 
Containermanagement Ja. Bijgehouden wordt wie welke containers in bezit heeft. 
Sorteeranalyses Ja. Sinds 1996, jaarlijkse analyse, regionaal georiënteerd. 
 
  

http://www.avri.nl/�
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2.3 Sorteeranalyses 

Het restafval van de stedelijke laagbouw en het buitengebied wordt jaarlijks onderzocht 
middels de sorteeranalyse. Elk 4e jaar worden ook de stadscentra en de hoogbouw 
meegenomen in het onderzoek. In dat jaar wordt ook de kwaliteit van het GFT 
geanalyseerd, afkomstig van de laagbouw en het buitengebied.   
 
Aantal 
steekproefmonsters 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

RESTAFVAL       
- oude stadscentra    1   
- stedelijke hoogbouw    1   
- stedelijke laagbouw 1 1 1 1 1 1 
- buitengebied 1 1 1 1 1 1 
GFT    2   
TOTAAL AANTAL 2 2 2 6 2 2 
 
Jaarlijks wordt tevens een specifiek thema belicht: 
2005/06: nulmeting & effectmeting blauwe papiercontainer 
2007: aandeel bedrijfspapier in de openbare papiercontainers 
2008: aandeel grofvuil in het restafval 
2009: verdiepingsslag voor de fractie kunststoffen in het restafval 
2010: extra analyse in  stedelijke woonwijk Terweijde te Culemborg met een complexe 
problematiek 
2011: samenstelling en aard van de fractie 0-20 mm (zeeffractie) 
2012: samenstelling van het restafval in het buitengebied van de nieuw toegetreden 
gemeente West Maas en Waal. 
 
Bovenstaand schema geeft aan uit welke onderzoeksgebieden de steekproefmonsters 
zijn genomen. Op basis van het gewogen gemiddelde is de samenstelling berekend voor 
restafval in het hele gebied (weging o.b.v. het aantal aansluitingen).  
 
De inzameling van de steekproefmonsters is uitgevoerd door Avri, het sorteren vond 
plaats in de sorteerhal van Eureco. Per steekproefmonster is minimaal 750 kg gesorteerd. 
De wijze waarop de steekproeven zijn genomen in de regio en de wijze waarop is 
gesorteerd is voor de meeste fracties identiek aan de uitvoering in 2009 en 2010.  
Uitzonderingen daarop zijn de facties kunststof verpakkingen en GFT: 
 
Kunststof verpakkingen: 
Sinds 2011 meet Eureco structureel het netto percentage kunststofverpakkingen. 
Voorheen maten we het bruto percentage, dus verpakkingen inclusief aanhangend vuil en 
restanten (1e, 2e en 3e meetfout). De voedselrestanten in de kunststofverpakkingen komen 
nu meer dan voorheen terecht in de fractie GFT. 
 
GFT:  
In 2012 is Eureco aangevangen met het meten van voedselverspilling. We definiëren 
voedselverspilling als voedsel dat in aangebroken en onaangebroken verpakkingen wordt 
aangetroffen. Deze methode heeft tot gevolg dat meer dan voorheen het voedsel als GFT 
wordt gemeten maar ook wordt een enig verpakkingsmateriaal nu gemeten als GFT  
(1e meetfout).  
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3 Huishoudelijk restafval 

3.1 Aanbod van restafval in Regio Rivierenland 

In deze paragraaf wordt de hoeveelheid restafval vergeleken met vergelijkbare 
gemeenten en met gemeenten van een andere signatuur. Doel is te zien welke 
afvalreductie redelijkerwijs verwacht mag worden binnen de huidige inzamelstructuur voor 
afval, en wat men kan bereiken met een gewijzigd beleid (waarbij we hier alleen kijken 
naar diftar).  
 

 
 
In 2012 wordt 219 kg/inw restafval ingezameld. Voor het Avri gebied zien we dat de 
hoeveelheid restafval (rood) tussen 2008 en 2012 gestaag afneemt. Dezelfde trend zien 
we bij andere, vergelijkbare gemeenten (nl: weinig verstedelijkt (klasse 4) en een vaste 
afvalstoffenheffing2

• Omgekeerde inzameling (restafval brengen, grondstoffen halen aan huis) 

). Van de vergelijkbare gemeenten heeft 10-percentiel een 
hoeveelheid restafval tussen 150 en 190 kg/inw restafval. Typerend voor deze gemeenten 
is dat ze inzamelen met huisvuilzakken of een afvalstoffenheffing obv het volume van de 
restafvalcontainer. Hierbij wordt financieel voordeel gegeven voor huishoudens die voor 
een 140 liter restcontainer kiezen en vaak bieden deze gemeenten een gratis 
omwisselmoment. 
 
Ter vergelijking is ook de gemiddelde hoeveelheid restafval opgegeven voor diftar-
gemeenten van stedelijkheidklasse 4. De hoeveelheid restafval ligt daar 40% lager dan bij 
gemeenten met een vast tarief. Deze groep bestaat globaal uit de ‘volume-frequentie 
gemeenten’ met gemiddeld 146 kg/inw restafval en de ‘tariefzak-gemeenten’ met 
gemiddeld 83 kg/inw restafval. Alle diftar-gemeenten van klasse 4 zamelen minder dan 
200 kg/inw restafval in. 
 
Momenteel worden in verschillende gemeenten experimenten uitgevoerd met nieuwe 
inzamelvormen voor restafval, allen gericht op het doel minder restafval in te zamelen en 
meer grondstoffen. De meest toonaangevende projecten gaan uit van: 

• Grondstofcontainer (meerdere droge componenten in de mini, i.c.m. nascheiding) 

                                                      
2 Vaste afvaltarief: vast tarief, tarief obv personen, tarief obv volume van de restbak. 
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3.2 Samenstelling van het restafval in regio Rivierenland 

In deze paragraaf geven we de samenstelling van het restafval weer, zoals deze volgt uit 
de sorteeranalyse. We presenteren hier het gemiddelde voor de gehele regio. Voor een 
overzicht van de volledige sorteerresultaten verwijzen we naar bijlage 2.  

3.2.1 Samenstelling restafval in gewichtsprocenten 

Tabel 3. Sorteerpercentages per onderzoeksgebied (2012), procent en kg /inw /jr 

Rivierenland 
Buitengebied  
(229 kg/inw) 

Laagbouw  
(207 kg/inw) Gewogen gemiddelde 

GFT 27% 61 34% 70 29,3% 
Papier/karton 6% 14 3% 7 5,9% 
Kunststof Verpakk. 6% 13 6% 13 5,8% 
Glasverpakking 4% 10 5% 10 4,6% 
Textiel/schoeisel 3% 7 3% 7 3,2% 
Hout 4% 9 2% 4 3,1% 
Steen 9% 20 5% 10 7,4% 
Herbruikb. afval 61% 137 58% 121 59% 

 
(Herbruikbaar afval is hier gedefinieerd als het totaal van de bovengenoemde (grotere) 
afvalstromen die een apart inzamelkanaal kennen.) 
 
Samenstelling van restafval van de Laagbouw en het Buitengebied 
Bij de sorteerpercentages 2012 valt op dat in het afval van de woonkernen (laagbouw) 
voor alle fracties een gelijk of lager percentage is gemeten, met uitzondering van 
glasverpakking (1 procentpunt hoger) en gft (7 procentpunt hoger). Het hogere 
percentage gft wordt vooral veroorzaakt door een hoger percentage keukenafval. In het 
buitengebied is een hoger percentage tuinafval gemeten dan in de laagbouw 
(woonkernen). In het buitengebied is naast een hoger percentage tuinafval ook een hoger 
percentage steen gemeten (zie bijlage 2) 
 
Per saldo bestaat 60% van het restafval uit afval dat gescheiden had kunnen worden – 
aan huis, in de wijk of op een afvalbrengstation. Dit geldt voor zowel het afval van de 
laagbouw als van het buitengebied. 
 
In het buitengebied wordt per inwoner meer afval aangeboden. Dit kan zijn omdat 
huishoudens minder aan scheiding doen, of omdat ander – zwaarder – afval wordt 
aangeboden. Indien we naar de absolute hoeveelheden kijken (samenstelling in kilo per 
inwoner) valt vooral op dat afval in het buitengebied meer papier/karton hout en steen 
bevat, maar per inwoner ook meer tuinafval.   
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Gemiddelde samenstelling van het restafval van Regio Rivierenland 
De gemiddelde samenstelling is berekend als gewogen gemiddelde tussen woonkernen 
en buitengebied. Het percentage voor papier en kunststof zijn laag, die voor glas en textiel 
zijn hoog – in vergelijking tot samenstellingscijfers van andere klasse 4 gemeenten met 
een vaste afvalstoffenheffing. In de bijlage zijn de samenstellingcijfers over 2010, 2011 en 
2012 weergegeven.  

• Het aandeel GFT is met 29% vrij hoog en ook hoger dan in het verleden is 
gemeten. De verhoging zal mede verband met de wijziging we hebben 
doorgevoerd in de manier van sorteren (zie pagina 5).  

• Het GFT dat we aantroffen in het restafval bestond globaal voor 60% uit verpakte 
etensresten, 23% keuken gerelateerd GFT en 18% tuinafval. Tuinafval bepaald 
5% van het totale restafval en dit percentage is redelijk constant.  

• Verder is het aandeel kunststofverpakkingen verder gedaald, als gevolg van 
verder afvalscheiding. 

• Opmerkelijk is het zeer hoge aandeel steen/puin in de jaren 2011 en 2012. 
 

3.2.2 Samenstelling restafval in kilogram per inwoner, trend 2008-2012 

 

 
 
In bovenstaande figuur is de gemiddelde samenstelling van restafval (2008-2012) 
weergegeven, uitgedrukt in kg/inw/jr (sorteerpercentage x restafval in kilo per inw/jr). Deze 
figuur beperkt zich tot de voornaamste grondstoffen die in het restafval voorkomen, en 
geeft weer hoeveel grondstof jaarlijks naar de afvalverbrander wordt afgevoerd (per inw).  
 
We zien dat vanaf 2010 een trendbreuk is opgetreden voor plastic, als gevolg van de 
introductie van de plastic inzameling enerzijds, maar ook vanwege een gewijzigde 
procedure bij Eureco anderzijds. Sinds 2011 corrigeren we het gesorteerde kunststof voor 
aanhangend vuil, om zodoende een beter beeld te kunnen schetsen van de netto 
(schone) kilo’s plastic die daadwerkelijk nog brongescheiden kunnen worden.  
 
Verder is opvallende de sterke stijging van de fractie GFT in het restafval. Dit wordt niet 
veroorzaakt door het afvullen met tuinafval, want dat percentages ligt stabiel op 5-6%. De 
oorzaak is naar verwachting een combinatie van 2 factoren: a) afnemende motivatie voor 
het scheiden van etensresten en b) een hoger sorteerpercentage als gevolg van enige 
wijzigingen in de manier van sorteren. 
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3.2.3 Samenstelling restafval in kilogram per inwoner, 2012 

Wanneer we het gemiddelde sorteerpercentage doorrekenen naar de samenstelling in kilo 
per inwoner, ontstaat een beeld van de hoeveelheid grondstoffen dat in 2012 naar de 
huisvuilcentrale wordt gereden (per inwoner). Hieronder is verkort aangegeven hoeveel 
‘grondstoffen’ het restafval van regio Rivierenland nog bevat.  
 
Wat ten eerste opvalt is dat slechts 89 kg/inw bestaat uit ‘echt afval’. Dat is 40% van het 
huidige gewicht van het restafval. Dit ‘echt afval’ bestaat uit bijvoorbeeld drankkarton, 
blikjes en andere metalen, luiers, tissue, kunststof artikelen, stofzuigerzakken, etc.  
 
 

 
 
 

  
De samenstelling hebben we tevens doorgerekend naar de inhoud van een 240 liter 
minicontainer, per keer dat de minicontainer aan straat word gezet. We hebben gekeken 
naar het volume dat elke fractie inneemt in de container (in liters) en de ruimte in de 
container die niet wordt benut. Uitgangspunten daarbij zijn: 

- Het gemiddeld scheidingsniveau van regio Rivierenland is aangehouden 
- We gaan van een constante samenstelling van restafval gedurende het jaar 
- Als huishoudgrootte is uitgegaan van 2,6 inwoners per aansluiting 
- Aanbiedfrequentie: de container (240 l) wordt 26 keer per jaar aan straat gezet.  
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De onderste grafiek toont de vulling van een gemiddelde restafvalcontainer, als deze 
doorzichtig zou zijn en elke twee weken aan de weg gezet zou zouden. We zien in de 
bovenstaande figuur dat 50% van de containerruimte niet wordt benut: hij wordt halfleeg 
aangeboden. Bij de goede afvalscheiders in de regio zal de onbenutte ruimte in de 
minicontainer nog groter zijn (zij kunnen tevens kiezen voor een 140 l restcontainer), 
terwijl de niet-scheiders elke twee weken een volle container kunnen aanbieden. 
 
Een huishouden met een gemiddeld aanbod van restafval zou dus, bij een gemiddeld 
afvalaanbod, toe kunnen een 140 liter container voor restafval. De mindere scheiders 
zouden hierdoor aangezet kunnen worden tot meer afvalscheiding, en de betere 
afvalscheiders zullen nog steeds ruimte over hebben. Indien alle huishoudens maximaal 
(100%) zouden scheiden zouden zij nog maar aan 36 liter afval per twee weken 
aanbieden. Er zijn in Nederland nu al een aantal gemeenten bekend waar huishoudens 
gemiddeld nog maar 1 volle huisvuilzak per twee weken aanbieden.  
 
Wellicht staat Regio Rivierenland niet voor de uitdaging om ‘alle mensen meer te laten 
scheiden’, maar voor de uitdaging ‘nog meer mensen aan het scheiden te krijgen’. Het 
standaard aanbieden van een kleinere restcontainer, of dit financieel (sterk) bevoordelen, 
kan daarin een eerste stap zijn.  
 

3.3 Minimaal benodigde ledigingscapaciteit  

Momenteel wordt er gemiddeld 3,3 kubieke meter restafval per aansluiting aangeboden 
op jaarbasis. In theorie past dit in 14 volle minicontainers (240 liter) per huishouden per 
jaar. Een inzamelfrequentie van 14 keer per jaar, dus om de 3 weken, zou voor regio 
Rivierenland kunnen volstaan. Bij handhaving van een tweewekelijkse inzameling zou 
volstaan kunnen worden met een restcontainer van 140 liter. Gaat men over op lagere 
frequentie (bijv 1x per maand) of kleinere containers (standaard 140 l), dan wordt 
daarmee een grote impuls gegeven aan het scheiden van afval, omdat hiermee ook de 
fervente ‘niet-scheiders’ zullen worden aangezet tot het scheiden van afval. 
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3.4 Inzameldoelstellingen 

3.4.1 Inzamelrespons per fractie 

Tot 2010 was het LAP-1 van kracht. Hierin waren inzameldoelstellingen opgenomen voor 
de afvalfracties gft, oud papier/karton, glas, textiel/schoeisel en kca. De 
inzameldoelstelling wordt aangegeven met ‘respons’ en wordt uitgedrukt als het 
percentage dat wordt gescheiden, ten opzichte van de totaal afgedankte hoeveelheid 
(gescheiden + aangeboden in restafval).  
 
Hieronder is de respons voor 2012 weergegeven, inclusief voor de kunststofverpakkingen 
(‘plastic’). De respons voor GFT is op de formele wijze bepaald, namelijk met inbegrip van 
de fractie 0-20 mm die in het restafval is aangetroffen (zie hoofdstuk 4). 
 
 

Kg/inw per jaar, 2012 In Restafval Gescheiden 
Totaal 

afgedankt Respons 
GFT 90,3 106,0 196,3 54% 
OPK 12,8 67,7 80,5 84% 
PLASTIC 12,6 9,6 22,2 43% 
GLAS 10,0 18,8 28,8 65% 
TEXTIEL 7,0 4,2 11,2 38% 
KCA 0,1 1,4 1,5 94% 
 
 
Hieronder is de respons vergeleken voor de jaren 2008-2012. De respons voor gft is iets 
gedaald tegenover het vorige jaar. Voor papier/karton, glas en kca is de respons licht 
gestegen en voor plastic en textiel is de respons sterk gestegen.  
Alleen voor de fractie kca wordt de doelstelling uit het LAP1 gehaald. Voor papier scheelt 
het 1%. 
 

 

54

84

43

65

38

94

65

85 90

50

90

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

GFT OPK PLASTIC GLAS TEXTIEL KCA

R
es

po
ns

 (%
)

Inzamelrespons per fractie (100% = gescheiden + in restafval), 
2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012 norm



O_2012_AVRI_01 

12 

3.4.2 Percentage recycling van huishoudelijk afval  

Inmiddels is LAP-2 in werking getreden met een geldingsduur van 2009 tot 2015. In LAP-
2 geldt voor alle gemeenten, ongeacht hun stedelijkheidsklasse, dezelfde doelstelling voor 
afvalscheiding, namelijk van 60% nuttige toepassing in 2015 gesteld. LAP-2 bevat geen 
kwantitatieve doelstellingen per afvalstroom meer.  
 
Met de komst van het LAP-2 is de aandacht verschoven van hergebruiksdoelstellingen 
voor individuele afvalstromen naar een overkoepelende doelstelling, gericht op het 
terugdringen van de totale hoeveelheid ongescheiden ingezameld restafval. Veel 
gemeenten hebben dan ook een ambitie neergelegd in deze richting, uitgedrukt in het 
maximum aantal kilo’s restafval dat men per inwoner wil inzamelen. Stedelijke gebieden 
mikken vaak op bijvoorbeeld 150 kg/inw jaar, terwijl de kleine gemeenten gaan voor de 
ambitie van 50 kg/inw restafval per jaar of minder. 
 
In 2011 ook de ‘Afvalbrief’ verschenen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
(Meer waarde uit afval, Min I&M, 25 aug 2011). Hierin heeft de staatssecretaris zijn visie 
en ambitie neergelegd voor het hoofdstuk afvalbeheer.  
Voor huishoudelijk restafval wordt expliciet aangegeven dat recycling structureel 
achterloopt ten opzichte van het gemiddelde beeld in Nederland: 50% recycling van (grof) 
huishoudelijk afval, tegenover 80% recycling voor het totaal van alle afvalstromen. De 
landelijke doelstelling van 60% wordt daarmee niet gehaald.  

 
Passage uit de Afvalbrief (Meer waarde uit afval, p.23): 

“De stroom huishoudelijk restafval blijft de grootste uitdaging binnen het 
afvalbeleid, want er wordt nog zo’n 4 miljoen ton verbrand. Mijn streven is om daar 
de komende jaren, samen met de gemeenten en het afvalverwerkend 
bedrijfsleven, een ombuiging van zo’n 0,5 tot 1 miljoen ton te bewerkstelligen. Dat 
zou de recycling van huishoudelijk afval verhogen met 5 tot 10% en de totale 
recycling met 1 tot 1,5%”. 

 
Ambities in de Afvalbrief: (wordt besproken op 30 november in de Tweede Kamer) 

• Het percentage recycling voor alle afvalstromen moet omhoog van 80% (huidig) 
naar 83% (2015). Een stijging van 3%. 

• Huishoudelijk restafval moet worden omgebogen van 4 mln ton naar 3 tot 3,5 mln 
ton, een daling van 12 - 25%. 

• Het percentage recycling van huishoudelijk afval stijgt daarmee met 5 - 10%. 
• Het totale percentage recycling in heel Nederland stijgt daarmee met 1 - 1,5% 

(totaal van particuliere en bedrijfsmatige afvalstromen).  
 
Concreet zal 33 tot 50% van de totale doelstelling voor het Nederlandse afval, namelijk 
een stijging van 80 naar 83% recycling, gerealiseerd moeten worden uit het verminderen 
van de hoeveelheid huisvuil. Het belang van het hoofdstuk ‘huishoudelijk afval’ binnen het 
Nederlandse afvalstoffendossier mag hiermee duidelijk zijn. De afvalbranche heeft in 
antwoord op de vraag van Atsma een rapport opgesteld, waarin de route tot de 
afvalvermindering is neergelegd (“Naar 2/3e afval”). Dit rapport, met daarin vergaande 
aanbevelingen, is inhoudelijk nog niet behandeld door het demissionaire kabinet.  
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In 2012 is door Avri een hergebruikspercentage van 56% bereikt: 56% van het (grof) 
huishoudelijk afval gescheiden ingezameld of nagescheiden een aangeboden aan 
de recyclingindustrie3

3.5 Benchmark inzamelpotentieel 

. 
 
In 2011 lag het scheidingspercentage ook op 56% en in 2010 op 54%. 
 
Avri zamelt in 2012 volgens de prognose 127.797 ton huishoudelijk afval in via breng- en 
haalsystemen. Hiervan bestaat 41% uit gemengd restafval (51.904 ton, prognose 2012). 
Wanneer het restafval met een derde kan worden gereduceerd (naar 2/3e afval; 34.257 
ton; 145 kg/inw), dan daalt de totale hoeveelheid huishoudelijk afval zodanig, dat met de 
huidige cijfers voor gescheiden inzameling (totaal van halen en brengen) het percentage 
afvalscheiding naar 65%, zodat Avri dan voldoet aan de nationale scheidingsdoelstelling 
voor 2015.  

In deze paragraaf wordt de gemiddelde samenstelling van het restafval vergeleken met 
die van vergelijkbare gemeenten (klasse 4, vaste afvalstoffenheffing).  
 
We kijken vervolgens naar de hoeveelheid afvalscheiding redelijkerwijs nog mogelijk is. 
We nemen daarbij de Best Practice binnen het profiel als maatstaf, als ambitieniveau dat 
redelijkerwijs haalbaar moet zijn voor een gebeld als Rivierenland.   
 
De onderstaande grafiek is getiteld “Herbruikbare grondstoffen” en toont aan hoeveel gft, 
papier, kunststof, glas en textiel het restafval van Rivierenland nog bevat (kg/inw).  
 

 
Rivierenland wordt vergeleken met gemiddelde hoeveelheid grondstoffen van de  Average 
Practice; het gemiddelde voor klasse 4 gemeenten zonder diftar.  

                                                      
3 Een onzekerheid hierbij is het rendement uit het nascheiden van bouw- en sloopafval en grofvuil-
haalroute. Overige stromen worden niet aangeboden voor nascheiding. Het rendement van de 
nascheiding wordt geschat op 60%. 
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Ook wordt Rivierenland vergeleken met de Best Practice. Dat is de 10-percentielwaarde 
voor de gelijkgestemde gemeenten en is een maat voor de laagst gemeten hoeveelheid in 
het restafval binnen dit profiel (klasse 4 met vast afvalstoffenheffing). 
 
Het restafval van Rivierenland bevat een meer dan gemiddelde hoeveelheid gft en glas . 
Kunststof, textiel en papier komt minder dan gemiddeld voor in het restafval, en papier ligt 
zelfs binnen het niveau van de Best Practice.  
 
Indien de Best Practice maatgevend is voor de mogelijkheden binnen het huidige 
inzamelsysteem, zou er in Rivierenland nog 41 kg/inw extra gescheiden kunnen 
worden. Dat is een reductie van 9.800 ton restafval op jaarbasis in de gehele regio.  
 
Het effect in afvalreductie (9.800 ton) is lager dan de beoogde 2/3e afvalreductie, welke 
die nodig is om de afvalambitie van Nederland waar te maken 
 
Wanneer we kijken naar “kilogrammen”, kan een verhoogde scheidingsinspanning voor 
de fractie gft de meeste kilo’s opleveren (34 kg/inw; verschil tussen meting 2012 en best 
practice). Kunststof, verpakkingsglas kunnen beide nog met 3-4 kg/inw verbeterd worden. 
Zie onderstaande grafiek “Inzamelpotentieel”. 
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Wanneer we kijken naar CO₂-reductie, dan zou aandacht het best gelegd worden op de 
fracties kunststofverpakkingen en textiel (zie grafiek CO2 –reductie potentieel). Deze 
grafiek hoeveel CO₂ -uitstoot vermeden wordt, uitgedrukt in kilogram per inwoner, indien 
voor alle fracties nog maar een minimale hoeveelheid grondstof in het restafval terecht 
komt (namelijk het niveau de best practice). 
 
Lukt het om meer kilo’s te scheiden en het niveau van de Best Practice te behalen, dan 
levert dat ook grotere lege ruimte op in de minicontainer. In totaal wordt dan per 
aansluiting 238 liter minder afval aangeboden, per inwoner per jaar. Omgerekend is dat 
een vermindering van 1,5 volle minicontainers minder op jaarbasis per huishouden.  
 
Een grote beleidswijziging – zoals het sterk stimuleren van het gebruik van kleine 
restcontainers, het invoeren van een diftarsysteem of de introductie van omgekeerd 
inzamelen – kan (en zal) een groot effect hebben op de mate van afvalscheiding. We 
verwachten dat alleen met dergelijke drastische maatregelen een trendbreuk voor de 
hoeveelheid restafval gerealiseerd kan worden. Bij doorrekening kan het 
inzamelpotentieel, de volume-reductie en de potentiële CO₂-reductie onder gewijzigde 
omstandigheden (veel) groter zijn dan binnen het huidige beleid. 
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4 West Maas en Waal - buitengebied 
 
In 2012 is de gemeente West Maas en Waal toegetreden tot regio Rivierenland. De 
afvalinzameling valt sindsdien onder verantwoordelijkheid van Avri. Sinds 2012 is de 
situatie voor wat betreft de afvalinzameling gelijkgetrokken. Er is slechts 1 verschil tussen 
West Maas en Waal en de rest van regio Rivierenland; in heel West Maas en Waal wordt 
rest en gft alternerend ingezameld, terwijl in het buitengebied van Rivierenland het rest en 
gft wel gescheiden maar, op dezelfde dag wordt ingezameld.  
 

Regio Rivierenland West Maas en Waal 
 

Restafval,  
stedelijke laagbouw en 
buitengebied 

Standaard MC 240 l. 
En 22% heeft gekozen voor 140 l. 
 
Inzameling om de 2 weken. 

Eenpers huish: 140 liter MC 
Meerpers huish: 240 liter MC 
 
Inzameling om de 2 weken. 

GFT afval, 
 
Sted.laagbouw (kern) 
 
Buitengebied 

Standaard MC 140 l. 
 
Alternerend met restafval 
 
Om de 2 weken.  
Zelfde inzameldag als restafval 

Standaard MC 240 l. (meerprs)  
of MC 140 l. (1pers huish.) 
Alternerend met restafval 
 
Om de 2 weken. 
Alternerend met restafval 

Ingezamelde 
hoeveelheid 

 
Rivierenland 2012 

 
West Maas en Waal 2012 

Restafval 
 

229 kg/inw buitengebied 
207 kg/inw sted. laagbouw 
221 kg/inw totaal laagb. 

 
 
212 kg/inw totaal laagb. 

GFT 125 kg/inw buitengebied 
106 kg/inw sted. laagbouw 
118 kg/inw totaal laagb. 

 
 
155 kg/inw totaal laagb. 

Papier 68 kg/inw 82 kg/inw 
Kunststoffen 10 kg/inw 14 kg/inw 
Glas 19 kg/inw 17 kginw 
Textiel 4 kg/inw 5 kg/inw (2010) 
 
De inzamelcijfers over 2012 laten verschillen zien, en dan vooral voor de hoeveelheden 
restafval, gft en papier die worden ingezameld in Regio Rivierenland en West Maas en 
Waal: 

• In Rivierenland wordt per inwoner méér restafval ingezameld. Waarschijnlijk is dit 
te herleiden tot en hoger percentage hoogbouw in Rivierenland, waar doorgaans 
wat minder intensief wordt gescheiden. NVRD heeft een verband aangetoond 
tussen de hoeveelheid restafval (kg/inw) en het percentage hoogbouw). 

• In West Maas en Waal wordt meer gft ingezameld. Dit kan mede te maken hebben 
met de grotere standaardcontainer die tot op heden werd gehanteerd (240 liter als 
standaardmaat i.p.v. 140 liter), maar ook de lagere stedelijkheidsgraad – wat we 
associëren met grotere tuinen en dus meer gft – kan geleid hebben tot meer gft. 

• In West Maas en Waal wordt in 2012 beduidend meer papier ingezameld dan in 
de rest van Rivierenland. Ook hier is geen verklaring te vinden die verband houdt 
met de wijze van inzamelen. En ook hier verwachten we dat de lagere 
stedelijkheidsgraad (wat meer laagbouw inhoud en dus meer huishoudens die de 
gelegenheid of ruimte hebben om papier te scheiden) reden is voor de verschillen. 
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4.1 Samenstelling van restafval uit het buitengebied 

Omdat het buitengebied relatief groot gebied omslaat binnen de regio, is in de thema 
analyse gekeken naar de samenstelling van het restafval uit het buitengebied van West 
Maas en Waal en het overige buitengebied. De inzamelwijze is in beide gebieden iets 
anders.  
 
In het buitengebied van Rivierenland worden rest en gft elke twee weken gescheiden 
ingezameld, maar beide op dezelfde dag aangeboden. Met behulp van een 
tweekamerwagen blijven beide fracties gescheiden. In West Maas en Waal wordt het 
restafval en gft alternerend ingezameld, steeds om de week.  
 
We kijken in deze paragraaf of het verschil in inzamelmethode eventueel leidt tot een 
verschil in de samenstelling van het restafval. 
 
Zoals hieronder is aangegeven wijkt de procentuele samenstelling van de 2 
steekproefmonsters “buitengebied” onderling niet heel sterk af van elkaar. Alleen voor de 
fractie steen zien we een groot verschil. In het ‘oude’ buitengebied van Avri is een hoog 
percentage puin gemeten van 9%, wat in het verleden wel vaker is voorgekomen. 
Doorgaans ligt het percentage steen hier tussen 5-10%. In West Maas en Waal is een 
percentage van 4% steen gemeten, maar we sluiten niet uit dat ook hier wel eens puin 
aan het restafval wordt toegevoegd.  
 
Het grootste verschil tussen beide gebieden is de hoeveelheid restafval. Ook hier is een 
kanttekening te plaatsen: voor West maas en Waal werken we met het gemiddelde voor 
‘buitengebied én stedelijke laagbouw (2012)’, omdat meer gedetailleerde cijfers voor 
‘alleen buitengebied’ niet voorhanden zijn (geen aparte routes en dus geen aparte 
registratie van tonnages).  
 

Rivierenland 
Buitengebied Avri 

(buitengebied 229 kg/inw) 
Buitengebied WMW  

(Gem. buitengebied/kern: 212 kg/inw) 
GFT 28% 63 27% 57 
Papier/karton 6% 14 5% 11 
Kunststof Verpakk. 6% 13 5% 10 
Glasverpakking 4% 10 5% 11 
Textiel/schoeisel 3% 7 4% 9 
Hout 4% 9 5% 10 
Steen 9% 20 4% 8 
Herbruikb. Afval* 60% 137 55% 116 

 
*Herbruikbaar afval: optelling van hier genoemde stromen. 
 
 
Een hogere hoeveelheid restafval, bij een redelijk gelijke procentuele samenstelling, wijst 
er vooral op dat in dat gebied minder huishoudens aan afvalscheiding doen, maar dat het 
niveau van scheiden door die huishoudens verder gelijk is. We trekken daarom 
voorzichtig de conclusie dat in West Maas en Waal relatief veel huishoudens participeren 
in afvalscheiding – meer dan gemiddeld in het buitengebied van regio Rivierenland. Of er 
een relatie is met de inzamelwijze in West maas en Waal (namelijk rest en gft alternerend 
i.p.v. gft en rest op dezelfde inzameldag) is niet te zeggen.  



O_2012_AVRI_01 

18 

5 Samenvatting en conclusie  
 
Hoeveelheid restafval (kg/inw)  
Regio Rivierenland wordt gezien als een weinig verstedelijkte regio (klasse 4).  
De hoeveelheid huisvuil is met 219 kg/inw conform het gemiddelde voor weinig 
verstedelijkt gebied en vaste afvalstoffenheffing4

                                                      
4 Afvalstoffenheffing obv volume wordt niet gezien als vorm van diftar, omdat huishoudens 
gedurende het jaar geen invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van de afvalstoffenheffing.  

. De hoeveelheid huisvuil is veel hoger 
dan de hoeveelheid huisvuil die in gebieden met een vorm van diftar wordt aangeboden.  
 
Samenstelling van restafval 
In het huisvuil van de woonkernen (laagbouw) is veel meer GFT (in de vorm van tuinafval) 
aangetroffen in het huisvuil dan in het huisvuil van het buitengebied. In het buitengebied 
daarentegen is meer papier en steen aangetroffen (zowel procentueel als uitgedrukt in 
kg/inw). 
 
De hoeveelheid GFT (kg/inw) die we aantreffen in het huisvuil is in 2012 hoger dan in 
voorgaande jaren. Dit heeft voor een deel – maar zeker niet volledig – te maken met de 
wijze van sorteren. Toekomstige metingen moeten uitwijzen of deze verhoging incidenteel 
is of structureel. De hoeveelheid papier in restafval is door de jaren hen gestaag gedaald, 
en de hoeveelheid kunststoffen is zeer sterk gedaald, als gevolg van de gescheiden 
inzameling én als gevolg van wijzigingen in de wijze van sorteren (verpakkingen worden 
gecorrigeerd voor achtergebleven voedselrestanten). De stijging van de hoeveelheid 
textiel in restafval is in 2012 niet doorgezet.  
 
Met een tweewekelijkse huisvuil inzameling in een 240 liter container, kan elk gezin in 
theorie 6,2 kubieke meter afval aanbieden per jaar (los afval, niet geperst). Dat is veel. 
Gemiddeld wordt er per gezin zo’n 3 kubieke meter aangeboden. Het huidige systeem 
heeft bij gebruik van de 240 l restcontainer een overcapaciteit van 50%; de helft van de 
inhoud van de restcontainer blijft onbenut. Men zou in Rivierenland derhalve kunnen 
volstaan met een inzamelfrequentie van 1x per 3 à 4 weken, of met een bakgrootte van 
140 liter.  
 
Inzameldoelstellingen 
Het inzamelpercentage (de respons) per fractie maakt geen onderdeel meer uit van het 
Nederlandse toetsingskader, maar is in dit rapport wel gepresenteerd. Kca voldoet aan de 
scheidingsdoelstelling, en papier op een haar na. De respons voor gft is in 2012 gedaald, 
waarschijnlijk doordat er meer tuinafval in het restafval is terecht gekomen. De vrijvallende 
lage ruimte in de minicontainer kan voor veel mensen een reden zijn deze ruimte op te 
vullen met bijvoorbeeld tuinafval. De respons voor glas en textiel blijven beiden ver achter 
op de doelstelling.  
 
Het totaal scheidingspercentage (grof & fijn) huishoudelijk afval ligt op 56%. Ten opzichte 
van 2011 is deze niet gewijzigde en aan de doelstelling van 60% wordt nog niet gehaald.  
 
Inzamelpotentieel bij ongewijzigd beleid 
Binnen het huidige inzamelsysteem is nog verdere optimalisatie mogelijk. Op basis van 
praktijkervaring (de Best Practice) is het de verwachting dat er nog 9.800 ton aan 
grondstoffen uit het restafval gescheiden kan worden.  
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Met het realiseren van dit ‘Best practice’-scenario wordt een reductie van 41 kg/inw 
huisvuil bereikt (berekend op basis van -alleen- de fracties met een scheidingsplicht, dus 
exclusief de fracties die op de milieustraat thuishoren zoals steen en hout).  
 
Het scheidingspercentage voor (grof & fijn) huishoudelijk afval zal dan rond de 60% 
komen te liggen, waarmee aan de landelijke doelstelling voor 2015 wordt voldaan.  
 
Van de minder verstedelijkte gemeenten zal echter gevraagd worden ‘een tandje harder 
te werken’ om te compenseren voor de grootstedelijke gemeenten. Dit omdat een 
afvalscheiding van 60% daar niet realistisch is. In dat kader zal van Rivierenland een 
grotere afvalreductie verlangt worden, bijvoorbeeld een reductie van 17.000 ton restafval 
op jaarbasis (‘naar 2/3e huishoudelijk restafval’), zodat het scheidingspercentage uitkomt 
op 65%. 
 
Samenstelling van het restafval in het buitengebied  
Als thema-onderwerp is gekeken naar eventuele verschillen in het restafval van het 
buitengebied, als gevolg van een ander inzamelsysteem. Gekeken wordt of mensen het 
afval anders aanbieden als de GFT- en restafvalcontainer op dezelfde dag kunnen 
worden aangeboden (namelijk aan een tweekamerwagen), in vergelijking tot een 
alternerende inzameling, waarbij de ene week de GFT-container en de andere week de 
restafvalcontainer aan de weg wordt gezet. 
 
We kijken hierbij alleen naar de samenstelling van het restafval zoals deze is ingezameld. 
En we laten de volgende aspecten buiten beschouwing (we adviseren deze aspecten in 
een nader onderzoek als nog op te nemen): 

- Hoe vaak wordt een GFT- en restafvalcontainer aangeboden in de beide 
buitengebieden. 

- Hoeveel kilo restafval (en GFT) wordt er aangeboden beide buitengebieden, per 
aansluiting. 

 
In het onderzoek naar de procentuele samenstelling van restafval is geen verschil 
aangetoond voor wat betreft de fracties met een scheidingsplicht (gft, papier, glas, textiel) 
tussen de ene en de andere wijze van inzameling.  
 
Wel is er een hoger percentage steen aangetroffen in het gebied waar met de 
tweekamerwagen wordt gereden. Er is geen reden om aan te nemen dat een verhoogd 
aandeel steen verband houdt met het feit dat gft en rest op dezelfde inzameldag worden 
aangeboden (integendeel zelfs). We gaan er van uit dat een verhoogd percentage puin 
regelmatig zal voorkomen in beide onderzochte gebieden, en dat het gedrag ten aanzien 
van afvalscheiding niet of nauwelijks wordt beïnvloed door een alternerende of gelijktijdige 
inzameling.  
 
 
 

Afval, daar zit wat in 
 

Eureco bv – onderzoek en advies afvalstromen 
Tolboomweg 1-a - 3784XC Terschuur (gem. Barneveld) 

Tel. 0342 46 24 25.  
Mail. info@eureco-onderzoek.nl 
Web: www.eureco-onderzoek.nl.  

Twitter: @Eureco 

mailto:info@eureco-onderzoek.nl�
http://www.eureco-onderzoek.nl/�


Bron: AVRI

Bijlage 1. Hoeveelheden huishoudelijk afval 1e half jaar 2011 (ton)

Verdeling naar bebouwingstype; bekend kilo, half jaar 2012
Categorie restafval gft

buitengebieden 15.175.784 8260782
stedelijke laagbouw 8.128.576 4160388
hoogbouw 1.779.020 0
stadscentra 868.480 123840
Subtotaal 25.951.860 12.545.010

 
inwoners 1-1-12 geschat 236669

Bebouwingstype stedelijke laagbouw buitengebieden hoogbouw stadscentra  Totaal
Aansluitingen (1-1-2012) 30860 52010 6310 3708 92887
% aansluitingen 33% 56% 7% 4% 100%
Inwoners (gem. 2,5 inw/aansl) 78628 132517 16077 9447 236669

Verdeling KILO's afval op basis van aansluitingen, per bebouwingstype, half jaar 2012
Afvalstof stedelijke laagbouw buitengebieden hoogbouw stadscentra half jaar

papier halen minicontainers 2.380.441 4.011.939 486.731 285.999 7.165.110
papier brengen wijkcontainers 144.967 244.324 29.642 17.417 436.350
papier brengen milieustraten 136.600 230.222 27.931 16.412 411.165
glas wijkcontainers 738.437 1.244.544 150.989 88.720 2.222.690
textiel halen 36.535 61.575 7.470 4.390 109.970
textiel brengen wijkcontainers 129.634 218.481 26.506 15.575 390.196
kca routes 66 112 14 8 200
kca brengen 55.126 92.908 11.272 6.623 165.928
plastic verpakkingsafval 377.566 636.340 77.201 45.363 1.136.470

    
grof tuinafval - milieustraten 1.593.485 2.685.623 325.822 191.450 4.796.380
grofvuil halen (sorteren?) 43.189 72.791 8.831 5.189 130.000
grof restafval milieustraten 688.041 1.159.609 140.685 82.665 2.071.000
elektrische apparaten 234.668 395.505 47.983 28.194 706.350

overige via milieustraten
vlak glas 13.934 23.483 2.849 1.674 41.940
hout-a of -b 744.643 1.255.004 152.258 89.465 2.241.370
hout-c 63.382 106.823 12.960 7.615 190.780
puin 489.074 824.274 100.001 58.760 1.472.110
grond 47.980 80.865 9.811 5.765 144.420
ijzer 154.941 261.133 31.681 18.615 466.370
bouw- en sloopafval (sorteren) 136.921 230.763 27.996 16.450 412.130
dakbedekking 12.505 21.076 2.557 1.502 37.640
asbest 13.326 22.459 2.725 1.601 40.110
vloerbedekking 131.462 221.563 26.880 15.795 395.700
autobanden 8.694 14.653 1.778 1.045 26.170
kunststoffen 59.442 100.182 12.154 7.142 178.920
frituurvet 4.031 6.794 824 484 12.133

totaal 63.898.472



Bijlage 2a. sorteeranalyse Buitengebied 65% Totaal: 229 Laagbouw 35% Totaal: 207
kilo gew.% liter vol.% S.G. Kg/inw kilo gew.% liter vol.% S.G. Kg/inw

Gft sorteerband achter 151,4 15,2% 456 6,2% 332 34,8 184,2 20,9% 432 6,8% 426 43,2
Gft opvoerband voor 51,8 5,2% 216 3,0% 240 11,9 85,2 9,7% 312 4,9% 273 20,0
Gft tuinafval 63,0 6,3% 552 7,5% 114 14,5 30,4 3,4% 240 3,8% 126 7,1
Papier/karton herbruikbaar 46,8 4,7% 540 7,4% 87 10,7 70,5 8,0% 720 11,4% 98 16,5
Drankkarton 40,3 4,0% 684 9,3% 59 9,3 39,7 4,5% 540 8,5% 74 9,3
Luiers 49,3 4,9% 192 2,6% 257 11,3 24,7 2,8% 96 1,5% 257 5,8
Overig papier niet herbruikbaar 47,8 4,8% 396 5,4% 121 11,0 47,4 5,4% 216 3,4% 219 11,1
Kunststof flessen en flacons 11,4 1,1% 240 3,3% 47 2,6 8,9 1,0% 252 4,0% 35 2,1
Kunststof folie en vormvast 44,1 4,4% 1620 22,1% 27 10,1 45,0 5,1% 1548 24,4% 29 10,5
Kunststof Niet Nedvang 55,5 5,6% 864 11,8% 64 12,7 44,2 5,0% 816 12,9% 54 10,4
Glas verpakking 43,1 4,3% 96 1,3% 449 9,9 44,3 5,0% 120 1,9% 369 10,4
Glas overig 5,9 0,6% 4 0,1% 1487 1,4 11,0 1,3% 16 0,3% 689 2,6
Textiel (kleding linnen) 25,6 2,6% 216 3,0% 118 5,9 27,0 3,1% 216 3,4% 125 6,3
Schoeisel 5,4 0,5% 36 0,5% 150 1,2 2,3 0,3% 24 0,4% 94 0,5
Ferro 28,8 2,9% 240 3,3% 120 6,6 30,7 3,5% 288 4,5% 106 7,2
Non Ferro 15,1 1,5% 168 2,3% 90 3,5 8,7 1,0% 144 2,3% 60 2,0
Apparaten 11,8 1,2% 64 0,9% 184 2,7 2,7 0,3% 12 0,2% 221 0,6
Hout 37,6 3,8% 264 3,6% 142 8,6 15,1 1,7% 192 3,0% 78 3,5
Steen/puin 89,0 8,9% 192 2,6% 464 20,5 40,9 4,6% 60 0,9% 681 9,6
Tapijt/matten 2,6 0,3% 40 0,5% 64 0,6 1,7 0,2% 8 0,1% 206 0,4
Leer/rubber 4,3 0,4% 64 0,9% 66 1,0 1,2 0,1% 8 0,1% 144 0,3
KCA Batterijen 0,2 0,0% 0 0,0% 0,04 0,3 0,0% 0 0,0% 0,07
KCA Spaarlampen 0,0 0,0% 0 0,0% 0,01 0,1 0,0% 0 0,0% 0,02
KCA Overig 0,2 0,0% 0 0,0% 0,04 0,1 0,0% 0 0,0% 0,02
Zeef 0-20 mm 118,40 11,9% 113 1,5% 1052 27,2 75,25 8,5% 63 1,0% 1194 17,7
Bijzonder 47,3 4,8% 64 0,9% 740 10,9 40,7 4,6% 16 0,3% 2541 9,5
Oneigenlijk 0,0 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0 0,0% 0 0,0% 0,00
Frituurvet 0,0 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0 0,0% 0 0,0% 0,00
Totaal gesorteerd 996 100,0% 7321 100% 136 229 881 100,0% 6339 100% 139 207



Bijlage 2b. sorteeranalyse Buitengebied AVRI Totaal: 229 Buitengebied WMW Totaal: 212
kilo gew.% liter vol.% S.G. Kg/inw kilo gew.% liter vol.% S.G. Kg/inw

Gft sorteerband achter 151,4 15,2% 456 6,2% 332 34,8 135,2 15,5% 360 6,9% 375 32,9
Gft opvoerband voor 51,8 5,2% 216 3,0% 240 11,9 47,6 5,5% 144 2,8% 331 11,6
Gft tuinafval 63,0 6,3% 552 7,5% 114 14,5 43,6 5,0% 240 4,6% 182 10,6
Papier/karton herbruikbaar 46,8 4,7% 540 7,4% 87 10,7 48,4 5,5% 468 9,0% 103 11,8
Drankkarton 40,3 4,0% 684 9,3% 59 9,3 31,2 3,6% 360 6,9% 87 7,6
Luiers 49,3 4,9% 192 2,6% 257 11,3 62,8 7,2% 216 4,1% 291 15,3
Overig papier niet herbruikbaar 47,8 4,8% 396 5,4% 121 11,0 21,7 2,5% 168 3,2% 129 5,3
Kunststof flessen en flacons 11,4 1,1% 240 3,3% 47 2,6 4,4 0,5% 96 1,8% 46 1,1
Kunststof folie en vormvast 44,1 4,4% 1620 22,1% 27 10,1 37,1 4,3% 1080 20,7% 34 9,0
Kunststof Niet Nedvang 55,5 5,6% 864 11,8% 64 12,7 52,5 6,0% 720 13,8% 73 12,8
Glas verpakking 43,1 4,3% 96 1,3% 449 9,9 43,9 5,0% 96 1,8% 457 10,7
Glas overig 5,9 0,6% 4 0,1% 1487 1,4 2,4 0,3% 4 0,1% 602 0,6
Textiel (kleding linnen) 25,6 2,6% 216 3,0% 118 5,9 32,2 3,7% 240 4,6% 134 7,8
Schoeisel 5,4 0,5% 36 0,5% 150 1,2 6,1 0,7% 48 0,9% 127 1,5
Ferro 28,8 2,9% 240 3,3% 120 6,6 36,6 4,2% 288 5,5% 127 8,9
Non Ferro 15,1 1,5% 168 2,3% 90 3,5 11,6 1,3% 120 2,3% 97 2,8
Apparaten 11,8 1,2% 64 0,9% 184 2,7 9,6 1,1% 48 0,9% 199 2,3
Hout 37,6 3,8% 264 3,6% 142 8,6 43,1 4,9% 288 5,5% 149 10,5
Steen/puin 89,0 8,9% 192 2,6% 464 20,5 31,5 3,6% 48 0,9% 655 7,6
Tapijt/matten 2,6 0,3% 40 0,5% 64 0,6 1,7 0,2% 8 0,2% 213 0,4
Leer/rubber 4,3 0,4% 64 0,9% 66 1,0 7,6 0,9% 48 0,9% 158 1,8
KCA Batterijen 0,2 0,0% 0 0,0% 0,04 0,0 0,0% 0 0,0% 0,00
KCA Spaarlampen 0,0 0,0% 0 0,0% 0,01 0,0 0,0% 0 0,0% 0,00
KCA Overig 0,2 0,0% 0 0,0% 0,04 14,6 1,7% 0 0,0% 3,55
Zeef 0-20 mm 118,40 11,9% 113 1,5% 1052 27,2 112,85 12,9% 90 1,7% 1254 27,4
Bijzonder 47,3 4,8% 64 0,9% 740 10,9 31,9 3,7% 40 0,8% 797 7,8
Oneigenlijk 0,0 0,0% 0 0,0% 0,00 2,0 0,2% 0 0,48
Frituurvet 0,0 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0 0,0% 0 0,00
Totaal gesorteerd 996 100% 7321 100% 136 229 872 100% 5218 100% 167 212
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