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SAMENVATTING

In opdracht van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

Door het onderscheid wordt een beeld verkregen van de

heeft Omrin in 2017 en 2018 onderzoek gedaan naar de

invloed van de inzamelsystemen op de aangetroffen

productvreemde vervuiling in huishoudelijk oudpapier. Doel

vervuiling. Het onderzoek maakt ook een onderscheid tussen

van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard en

gemeenten met en zonder gedifferentieerde tarieven (diftar)

omvang daarvan. Door het onderzoek om de 2 jaar te herhalen

en/of vormen van omgekeerd inzamelen (of anders gezegd,

kan een trendmatige ontwikkeling van de vervuiling worden

het stimuleren van afvalscheiding door middel van service-

bepaald.

prikkels). Zodoende ontstaat een beeld van de effecten van
prijs en service op de aangetroffen vervuiling.

In het onderzoek worden 4 verschillende inzamelsystemen
onderscheiden:

Stijging vervuiling

• Verzamelcontainers

Het gemiddelde vervuilingspercentage bedroeg in de periode

• 35 m3 containers

2017-2018 2,10%. De onderzoeksresulaten uit 2015 wezen een

• Kraakperswagens

percentage van 1,59% uit. Dat betekent een stijging van de

• Minicontainers voor oudpapier

vervuiling van 0,51% die met name komt door de toename
van ‘ongewenst en vervuild’ papier.

GEMIDDELDE PERCENTAGES ALLE PROEVEN
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VERSCHIL ‘17-’18

01-’12

‘13

‘14

‘15

‘17-’18

MET 2015

Kunststoffen

0,31%

0,29%

0,40%

0,29%

0,26%

-0,03%

Vloeistofdicht

0,63%

0,72%

0,58%

0,27%		

-0,27%

Geplastificeerd papier en karton

				

0,15%

0,15%

Drankenkartons

				

0,14%

0,14%

Ongewenst/vervuild

0,31%

0,40%

0,35%

0,57%

1,04%

0,46%

Overige vervuiling

0,38%

0,54%

0,57%

0,46%

0,52%

0,06%

Totalen

1,63%

1,96%

1,91%

1,59%

2,10%

0,51%
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SAMENVATTING
Gemeenten zonder diftar het schoonst

Geseald papier

Het vervuilingspercentage van de 4 inzamelsystemen,

In de periode 2017-2018 is gemiddeld 2,74% geseald papier

ingedeeld naar het gevoerde beleid van gemeenten, is als

aangetroffen in het oudpapier. In 2015 was dat 2,19%:

volgt:

een toename van 0,6%. De oorzaak ligt in de stijging van

• in gemeenten zonder diftar en zonder omgekeerd

ongeadresseerd, geseald drukwerk, terwijl de geadresseerde

inzamelen gemiddeld 1,62%, met een spreiding tussen de

post is afgenomen. Het gesealde papier bestaat voor 86%

0,82 en 2,16%;

uit ongeadresseerd drukwerk.

• in gemeenten met diftar gemiddeld 2,57%, met een
spreiding tussen de 1,79 en 3,24%;
• in gemeenten met omgekeerd inzamelen gemiddeld 2,59%,
met een spreiding tussen de 1,77 en 3,00%.
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1 INLEIDING

Dit is het verslag van het zestiende praktijkonderzoek naar de

Er is geen wetenschappelijk onderbouwde aanpak

productvreemde vervuiling in huishoudelijk oudpapier. Het

gehanteerd. Dit onderzoek beoogt dan ook niet een weten-

onderzoek is uitgevoerd door Omrin in opdracht van Stichting

schappelijk valide en representatief beeld te geven van de

Papier Recycling Nederland (PRN).

gemiddelde vervuiling van oudpapier in Nederland. Doordat
jarenlang dezelfde aanpak is gehanteerd, met analyses van

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de

omvangrijke papiermonsters met hetzelfde type herkomst,

aard en omvang van de productvreemde vervuiling in

wordt wel een trend zichtbaar gemaakt van de onderscheiden

huishoudelijk oudpapier. Door het onderzoek om de 2 jaar te

inzamelsystemen in combinatie met het gemeentelijk beleid.

herhalen wordt beoogd inzicht te verkrijgen in de trendmatige
ontwikkeling van de productvreemde vervuiling van

De opzet van dit onderzoek is deels gewijzigd ten opzichte

oudpapier. Door het oudpapier van 4 verschillende inzamel-

van de eerdere onderzoeken. Belangrijkste wijzigingen zijn de

systemen te analyseren wordt een beeld verkregen van de

sterke uitbreiding van het aantal steekproeven, de toevoeging

invloed van deze inzamelsystemen op de aangetroffen

van omgekeerd inzamelen en een licht gewijzigde indeling

vervuiling. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen

van de typen vervuiling in categorieën. Ook is de categorie

gemeenten met en zonder gedifferentieerde tarieven (diftar)

‘geseald’ apart van de vervuilingscategorieën vermeld. In

en/of omgekeerd inzamelen. Dit geeft een indruk van de

hoofdstuk 2 zijn alle wijzigingen beschreven.

effecten van prijs- en serviceprikkels op de aangetroffen
vervuiling.
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2 OPZET VAN HET ONDERZOEK

Tijdens dit onderzoek zijn 2 reeksen van elk 15 monsters van

• Productvreemde vervuiling betreft al het materiaal dat

2500 kg ingezameld, in totaal 30 monsters. Uit de monsters

ongeschikt is voor de productie van papier en/of karton

wordt met behulp van een sorteerlijn handmatig de vervuiling

of papier of karton dat niet schoon en/of droog is. Een

gesorteerd en vervolgens gecategoriseerd. De eerste reeks

gedetailleerde opsomming van productvreemde vervuiling

is ingezameld en gecategoriseerd in het najaar van 2017. De

is, opgenomen in de tabel op pagina 8.

tweede reeks, bestaande uit monsters met dezelfde herkomst,
is uitgevoerd in het voorjaar/zomer van 2018. Het resultaat

Omwille van de leesbaarheid wordt in het vervolg van deze

van de 2 onderzoeken per herkomst wordt in deze rapportage

rapportage ‘productvreemde vervuiling’ aangeduid met

gemiddeld tot één resultaat.

‘vervuiling’. Producteigen vervuiling valt buiten het bestek van
deze onderzoeken en wordt buiten beschouwing gelaten.

Het doel van dit onderzoek is de trendmatige ontwikkeling van

Tabel 1 bevat een gedetailleerd overzicht van de indeling van

de vervuiling in het bij particuliere huishoudens ingezamelde

de verschillende soorten vervuiling.

oudpapier zichtbaar te maken. Het onderzoek heeft niet tot
doel een representatief beeld van de gemiddelde vervuiling

De categorie ‘vloeistofdicht’ die in voorgaande onderzoeken

van oudpapier in Nederland te geven.

is gehanteerd, is komen te vervallen. De componenten van
deze categorie zijn opgegaan in 2 nieuwe categorieën:

2.1 Definitie en indeling van
vervuilingscategorieën

‘drankenkartons’ en ‘geplastificeerd papier en karton’. Het
totaal aan componenten in de oude en nieuwe indeling is
niet gewijzigd.

Definities van vervuiling
Analoog aan de definities van het papiervezelconvenant zijn
onderstaande definities van vervuiling gehanteerd:
• Producteigen vervuiling is al het niet-papiervezel materiaal
dat tijdens de productieproces op of aan het papieren of
kartonnen product vast wordt aangebracht, zoals nietjes,
coatings, vensters in enveloppen, plakband, paperclips.

7

RAPPORTAGE 2019, GEGEVENS 2017/2018

OPZET VAN HET ONDERZOEK
Tabel 1
Productvreemde
vervuiling in detail

GEPLASTIFICEERD

KUNSTSTOFFEN

PAPIER EN KARTON		

DRANKEN-

ONGEWENST EN

OVERIGE

‘GESEALD’ PAPIER ‘GESEALD’ PAPIER

KARTONS

VERVUILD PAPIER

VERVUILING

GEADRESSEERD

ONGEADRESSEERD

Vloeibare wasmiddel-

Plastic tassen

Zuivel-

Papier in aanraking

Gevaarlijk

Tijdschriften,

Reclamedrukwerk

verpakkingen

en zakken

verpakkingen

geweest met vocht,

(chemisch)

catalogi e.d.

e.d. verpakt in folie

			

vuil, verf, voedsel-

afval

verpakt in folie, op

huis-aan-huis

			

resten e.d.		

naam verzonden

verspreid

Voedselverpakking

Dranken-

Vleeswaren-

verpakkingen

verpakkingen

Krimpfolie

met dubbel- of enkel-		

Textiel

zijdige plastic laag,
bv van kant en klare
maaltijden, diepvriesverpakkingen				
Gelamineerde luxe

Polystyreen

Verbrand en

verpakkingen, bv van

(piepschuim)

verrot papier

Zichtmappen,

Hoekstukken

showmappen,

(pe en bitumen)

Touw

cosmetica of elektronica
Enveloppen met
plastic bubbeltjes

Hout

hangmappen,
opbergmappen			
Bekertjes

Foto’s

Behang (papier en vinyl) Steen

Gelamineerd of

Overige		

Sanitair papier

Glas

geplastificeerd

kunststoffen

Koffiefilters

Metaal

Ordners en ringbanden

Leer

drukwerk, bv
magazinecovers,
kaften, flyers

met metalen of plastic
klem en/of plastic kaft
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OPZET VAN HET ONDERZOEK
2.2 Selectie van de monsters

Om zo goed mogelijk zicht te krijgen op trends is zoveel
mogelijk gewerkt met dezelfde herkomst van de monsters.

Monsters zijn genomen uit partijen brongescheiden

Gedurende de jaren kunnen zich echter wijzigingen voordoen,

ingezameld oudpapier uit particuliere huishoudens. De keuze

die van invloed kunnen zijn op de vervuiling van het oudpapier.

en indeling van de plaats van herkomst van de monsters is

Rekening wordt gehouden met de volgende factoren:

gemaakt op basis van het inzamelsysteem van het oudpapier

• significante wijzigingen in de tariefstelling van de

en gemeentelijk beleid ten aanzien van afvalscheiding.

afvalstoffenheffing, met name de invoering of afschaffing
van diftar;

Daarnaast is bij de selectie en indeling gestreefd naar:
• zoveel mogelijk landelijke spreiding, ervan uitgaande dat
de kwaliteit en samenstelling van het oudpapier in de

• wijziging van het inzamelsysteem van het oudpapier
(bijvoorbeeld invoering minicontainers);
• wijziging van het inzamelsysteem van restafval.

verschillende delen van Nederland kunnen verschillen;
• overeenkomende de bebouwingstypen (mate van

In alle voorgaande onderzoeken is voor elke analyse één

inzamelsystemen van het oudpapier;

monster ingezameld van circa 5 ton oudpapier. Nieuw is dat

• het vermijden van bijzondere feestdagen in de periode

per analyse in plaats van één monster nu 2 monsters met

voorafgaand aan de periode waarin het oudpapier wordt

dezelfde herkomst zijn ingezameld van circa 2,5 ton, één in het

ingezameld;

najaar van 2017 en één in het voorjaar van 2018.

• het vermijden van bedrijfspapier.
Er wordt geen rekening gehouden met sociaaleconomische
kenmerken van de bevolking. Aangenomen wordt dat de
relatief grote omvang van de monsters een eventueel effect
hiervan minimaliseert.

9

Omvang van de monsters oudpapier

stedelijkheid) van de locatie van herkomst bij dezelfde
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OPZET VAN HET ONDERZOEK
Inzamelsystemen

Gemeentelijk beleid

Net als in de voorgaande onderzoeken zijn de monsters

In voorgaande jaren waren de monsters afkomstig uit

gehaald uit partijen oudpapier, die zijn ingezameld met de

gemeenten met en zonder diftar. In het geval van diftar is

4 verschillende, in Nederland meest voorkomende,

sprake van een directe relatie tussen de hoogte van de

inzamelsystemen:

gemeentelijke afvalstoffenheffing en de aangeboden

• ‘35 m3 containers’ die worden geplaatst bij scholen, kerken

hoeveelheid afval. Bij gemeenten zonder diftar wordt

en verenigingen. Het papier wordt door de burgers of

meestal wel op basis van aantal personen per huishouden

inzamelaars (vrijwilligers) naar de container gebracht;

gedifferentieerd.

• ‘kraakperswagens’. Het papier wordt gebundeld en zonder
minicontainers aan de straat aangeboden;

Hieronder is deze heffing aangeduid als ‘traditioneel’. Met

• ‘verzamelcontainers’ die permanent onder- of bovengronds

diftar worden de huishoudens aangeslagen naar rato van het

worden opgesteld, waar burgers het oudpapier naar toe

afvalaanbod (volume en/of frequentie van het aanbieden van

kunnen brengen;

het inzamelmiddel en/of het gewicht van het aangeboden

• ‘minicontainers’ waarmee het oudpapier aan de straat kan

afval). Nieuw is dat de reeks analyses nu ook is uitgevoerd

worden aangeboden. De containers worden met een

op het papier afkomstig van gemeenten met een

inzamelvoertuig geleegd.

afvalinzamelsysteem gebaseerd op ‘omgekeerd inzamelen’.

De analyses van het papier uit de verzamelcontainers zijn in
duplo uitgevoerd, met een tweede monster met een andere
herkomst.
Tabel 2
Kenmerken herkomst
monsters oudpapier

		 GEMEENTELIJK BELEID
INZAMELSYSTEEM OUD PAPIER
35m3 container
Kraakpers
Verzamelcontainers 1
Verzamelcontainers 2
Minicontainers
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TRADITIONEEL

DIFTAR

OMGEKEERD INZAMELEN

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
●
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OPZET VAN HET ONDERZOEK
‘Diftar’ en ‘Omgekeerd inzamelen’
Volgens het rapport ‘Afvalstoffenheffing 2018’ van RijkswaterGemeenten hebben verschillende mogelijkheden om de

staat heeft bijna de helft van de gemeenten (48 procent) in

lasten van afvalbeheer, via de afvalstoffenheffing, over de

2018 een diftartariefsysteem. Dit was 46 procent In 2017 en

huishoudens te verdelen, ofwel te ‘differentiëren’. Al jaren

27 procent in 2003. De andere helft (46 procent) berekent

toepassen veel gemeenten een differentiatie naar huishoud-

tarieven op basis van de grootte van het huishouden. De

grootte waarbij eenpersoonshuishoudens lager worden aan-

resterende gemeenten (6 procent) hebben een vast tarief-

geslagen dan meerpersoonshuishoudens. In diftargemeenten

systeem. Bij een vast tarief wordt geen onderscheid gemaakt

betalen huishoudens een heffing al naar gelang de hoeveel-

in huishoudengrootte of de hoeveelheid aangeboden afval.

heid (rest-)afval die ze aanbieden, meestal kortweg aangeduid
als ‘diftar’. Het doel is de burger met een financiële prikkel te

Met ‘omgekeerd inzamelen’ wordt afvalscheiding nog eens

stimuleren meer afval gescheiden te houden en minder

extra gestimuleerd door middel van serviceprikkels. Bij de

restafval aan te bieden.

gescheiden componenten als gft-afval, papier en kunststof/
metalen/drankenkartons is de service relatief hoog:

Bekende diftar-systemen zijn op basis van:

bewaarmiddelen worden verstrekt en er vindt regelmatige

• Containervolume. De burger kan kiezen uit verschillende

aan-huis inzameling plaats. Hiermee wordt het de inwoners

containergroottes; hoe kleiner, hoe goedkoper;

gemakkelijk gemaakt moet om recyclebare stromen te

• Aanbiedfrequentie. Afrekening vindt plaats op basis van het

scheiden. Voor de ongewenste restafvalstroom moeten

aantal keren dat de container wordt geleegd. Combinaties

inwoners meer moeite doen en dienen zij dit zelf weg te

van aanbiedfrequentie en containervolume komen ook voor;

brengen naar verzamelcontainers of wordt dit minder

• Gewicht. Bij lediging van de container wordt het gewicht van

frequent opgehaald.

de inhoud bepaald, op grond waarvan wordt afgerekend;
• ‘Dure zakken’, ook differentiatie naar volume. Men dient
speciale, dure afvalzakken aan te schaffen, waarin het
restafval moet worden aangeboden.
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In de meeste gemeenten met omgekeerd inzamelen wordt
een vorm van afvalscheiding gecombineerd met diftar.
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OPZET VAN HET ONDERZOEK
2.3 Herkomst van de monsters
Hieronder is de herkomst van onderzochte monsters per
inzamelsysteem getypeerd, ingedeeld naar inzamelsysteem,
gemeentelijk beleid en bebouwingstype.

Herkomst van de monsters inzameling door
vrijwilligers met 35 m3 containers
De inzameling van oudpapier door scholen, kerken en verenigingen wordt traditioneel uitgevoerd met containers met een
volume van circa 35 m3. Een aantal vrijwilligers haalt het papier
met particuliere vervoermiddelen op en belaadt de container,
die vervolgens wordt afgevoerd naar het oudpapierbedrijf.

35 m3 ontainers
Typering van het

Nieuwbouw met laagbouw

inzamelgebied

en hoogbouw		

Laagbouw

Gemeentelijk beleid

Geen diftar

Diftar (gewicht)

Omgekeerd inzamelen

Afvalstoffenheffing op basis van

Vastrecht met tarief

(met diftar)

aantal personen in een huishouden

per kilo afval

Diftar op basis van

			

12

Laagbouw

dure zak
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OPZET VAN HET ONDERZOEK
Herkomst van de monsters huis-aan-huis-inzameling
met kraakperswagens
Mede doordat het voor instellingen steeds lastiger is om
op een avond of zaterdag voldoende vrijwilligers te
mobiliseren, ondersteunen veel gemeenten de inzamelaars
met een professioneel inzamelvoertuig met chauffeur. Het
papier wordt gebundeld op straat aangeboden.

Kraakperswagens
Typering van het

Stedelijke hoog- en laagbouw

Stedelijke laagbouw en gestapelde

inzamelgebied

en gestapelde bouw

bouw. Weinig nieuwbouw.

Geen diftar

Diftar (betaalde zak)

Gemeentelijk beleid
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Stedelijke laagbouw
Omgekeerd inzamelen

Een heffing met onderscheid in		

Diftar op basis van

een- en meerpersoonshuishoudens		

volume/frequentie
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Herkomst van de monsters inzameling met
onder- en bovengrondse papiercontainers
In toenemende mate maken gemeenten gebruik van
verzamelcontainers, die permanent in wijken staan opgesteld.
Kenmerkend voor deze inzamelmethode is dat inwoners te
allen tijde het oudpapier kunnen wegbrengen. De verzamelcontainers kunnen door gemeenten worden toegepast als op
zichzelf staande inzamelmethode, maar ook additioneel op de
bestaande huis-aan-huis inzamelsystemen worden ingezet.

Verzamelcontainers
Typering van het

Nieuwbouw met laag- en

Hoog- en laagbouw,

Sterk stedelijke		

inzamelgebied

hoogbouw. Deel centrum

gestapelde bouw

hoogbouw

en oude laagbouw		
Gemeentelijk beleid

Geen diftar

Enkele containers in winkelcentra

Onderscheid in een- en

Diftar (volume /frequentie)

meerpersoonshuishoudens		

14

Omgekeerd inzamelen
Eén gemeente met diftar
(volume/frequentie)

			

en een gemeente

			

zonder diftar
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OPZET VAN HET ONDERZOEK
Herkomst van de monsters ingezameld met
minicontainers
In een groot aantal gemeenten zijn minicontainers uitgezet als
bewaar- en inzamelmiddel voor oudpapier. De minicontainers
worden meestal in een maandelijkse inzamelroute geleegd.

Minicontainers voor oudpapier
Typering van het

Ruime, stedelijke laagbouw

Ruime, landelijke laagbouw

inzamelgebied			
Gemeentelijk beleid

15

Geen diftar

Stedelijke laag- en 		
hoogbouw

Diftar

Omgekeerd inzamelen

Onderscheid vastrecht in een-

Eén tarief voor vastrecht

Geen diftar

en meerpersoonshuishoudens

per perceel, verschillende

		

tarieven voor volumes rest-

		

en GFT-afval
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2.4 Ontwikkeling van de
vervuilingsonderzoeken oudpapier

De methodiek van het onderzoek 2017-2018 is ten opzichte

Oorspronkelijk, in 2001, is een indeling van 3 inzamelsystemen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

van oudpapier gehanteerd, waaruit monsters zijn getrokken:

• Frequentie van 1x per jaar naar 1x per 2 jaar;

de inzameling met 35 m3 containers, kraakperswagens en

• Het aantal locaties voor monstername is uitgebreid van

van de eerdere onderzoeken op een aantal punten aangepast.

de inzameling met verzamelcontainers. Van elk systeem is

8 naar 15. Belangrijke toevoeging: gemeenten waar

het papier onderzocht van gemeenten met en zonder diftar.

omgekeerd inzamelen wordt toegepast;

Aanvullend op de 6 steekproeven is in 2002 een nulmeting

• Per locatie zijn 2 maal monsters genomen, één in het najaar

uitgevoerd in een gemeente, waar in 2003 diftar is ingevoerd.

en één in het voorjaar, te beginnen in het najaar van 2017. In

In 2003 tot en met 2010 is een monster met dezelfde

totaal zijn in één onderzoek 30 monsters

herkomst opnieuw geanalyseerd, waarmee een indicatie is

geanalyseerd, i.p.v. 8 voorheen;

verkregen van het effect van diftar op de vervuiling van papier.
In de reeks van 2017-2018 is de analyse van deze gemeente
komen te vervallen.

• De monsters zijn verkleind van circa 5.000 kg naar circa
2.500 kg;
• De aparte sortering van enveloppen is komen te vervallen;
• In sommige gevallen is de locatie gewijzigd ten opzichte

In 2008 zijn aan de reeks 2 gemeenten toegevoegd die de

van eerdere jaren. Gestreefd is naar continuïteit van de

inzameling verrichten met mini-containers, eveneens een

herkomstlocaties. Echter, in het geval van een voor dit

gemeente met en zonder diftar.

onderzoek relevante wijziging in de systeemkenmerken,
is naar een nieuwe herkomstlocatie gezocht.
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OPZET VAN HET ONDERZOEK

2001
2002-2007●
2008-2015
2017-2018

•
•
•
•

•
•
•
• •

•
•
•
•

•
•
•
• •

•
•
•
•

•
•
•
• •

VOOR/NA INVOERING

Diftar

Omgekeerd inzamelen

Diftar

MINICONTAINERS

Traditioneel

Omgekeerd inzamelen

Diftar

VERZAMELCONTAINERS

Traditioneel

Omgekeerd inzamelen

KRAAKPERSWAGEN

Diftar

Omgekeerd inzamelen

Diftar

Traditioneel

35 M³ CONTAINER

Traditioneel

Tabel 3
Historisch overzicht uitgevoerde
papieronderzoeken

• •
• • •

•
•

Categorieën vervuiling

Geseald papier

De categorieën vervuiling, die zijn gehanteerd tijdens de

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het aandeel

analyses, zijn in 2 opzichten gewijzigd ten opzichte

‘geseald papier’ apart vermeld. Strikt genomen kan alleen de

van voorgaande jaren:

wikkel als kunststof vervuiling worden beschouwd. De inhoud,

• er is een nieuwe categorie ‘drankenkartons’ ingesteld.

die voor het grootste deel het gewicht bepaald, bestaat uit

Voorheen maakte deze deel uit van de categorie

recyclebaar papier. Dit vertekende het beeld van de totale

‘vloeistofdicht’;

vervuiling in het ingezamelde oudpapier en -karton in de

• voor het vervuilingsonderdeel ‘geplastificeerd papier en

vorige onderzoeken nogal. Deze wijziging is in de opzet van

karton’ is een aparte categorie ingesteld. Deze bestaat uit

het onderzoek ook in de resultaten grafieken en tabellen uit

geplastificeerde en gelamineerde verpakkingen en papier.

voorgaande jaren verwerkt.

De eerder gehanteerde categorie ‘vloeistofdicht’ is hiermee
komen te vervallen.

Geadresseerd en ongeadresseerd geseald papier
In tegenstelling tot eerdere jaren is de categorie
‘geadresseerd en ongeadresseerd geseald papier’ niet
als vervuilingscategorie meegenomen.

17
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3 RESULTATEN
3.1 Vervuiling per categorie 2017-2018
Uit tabel 4 blijkt dat de vervuiling van oudpapier in de gemeen-

In dit onderzoek zijn ten opzichte van eerdere jaren 5 extra

ten met diftar en omgekeerd inzamelen bijna 1% hoger is, Met

monsters onderzocht, die afkomstig waren uit gemeenten

name het hogere aandeel ongewenst en vervuild papier is

met omgekeerd inzamelen. In 4 van die 5 gemeenten wordt

hier oorzaak van. Ook de categorie ‘overige vervuiling’ is 0,2%

omgekeerd inzamelen gecombineerd met diftar. Door het

hoger in de gemeenten met diftar en omgekeerd inzamelen.

toevoegen van deze onderzoeken zou diftar te zwaar gaan
wegen in het gemiddelde, dat wordt gehanteerd voor het
weergeven van de trend.

Tabel 4
Beleid gemeenten en
gemiddelde vervuiling
per categorie

18

GEEN

DIFTAR OMGEKEERD GEMIDDELD

DIFTAR		INZAMELEN

Om het gemiddelde zo goed mogelijk aan te laten sluiten
bij het gemiddelde van de eerdere onderzoeken, waarbij de

Kunststoffen

0,23%

0,35%

0,24%

0,26%

weging diftar/niet-diftar 50/50 was, is de kolom ‘gemiddeld’

Geplastificeerd OPK

0,13%

0,15%

0,18%

0,15%

is berekend door het gemiddelde van ‘diftar’ en ‘omgekeerd

Drankenkartons

0,12%

0,19%

0,14%

0,14%

inzamelen’ samen te middelen met ‘geen diftar’. Zie voor de

Ongewenst/vervuild 0,73%

1,28%

1,39%

1,04%

weergave van de trendmatige ontwikkeling 3.3.1.

Overige vervuiling

0,41%

0,59%

0,64%

0,52%

Totalen

1,62%

2,57%

2,59%

2,10%
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RESULTATEN
3.2 Vervuiling per inzamelsysteem
2001 - 2018
In tabel 5 zijn per inzamelsysteem de gemiddelde gewichtspercentages vervuiling weergegeven van de vervuilingsonderzoeken sinds 2001. Alle weergegeven waarden zijn
exclusief geseald papier.
Tabel 5
Gewichtspercentages totale
vervuiling 2001-2018

INZAMELSYSTEEM

GEEN DIFTAR

DIFTAR

OMGEKEERD

				
INZAMELEN
35 m³ containers

Kraakperswagens

Verzamelcontainers

Minicontainers
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JAAR

’01-‘12

1,74

2,66

2013

3,30

1,40

2014

3,05

1,31

2015

0,52

2,27

’17-‘18

0,82

3,24

’01-‘12

1,27

1,53

2013

2,40

1,27

2014

2,28

2,84

2015

2,14

1,47

’17-‘18

1,56

1,98

’01-‘12

0,74

2,23

2013

1,51

3,16

2014

1,12

1,56

2015

0,89

2,39

’17-‘18

1,95

3,12

’06-‘12

1,34

1,79

2013

1,09

2,85

2014

0,69

2,09

2015

0,92

1,28

’17-‘18

2,16

1,92

2,74

1,77

3,00

2,86
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RESULTATEN

Wat betreft het onderzoek 2017-2018 levert dit het volgende

3.3.1 Trends afgeleid uit alle proeven

beeld op:

Om een beeld te krijgen van de trendmatige ontwikkeling

• De aangetroffen totale vervuiling lag tussen de 0,82 en 3,0%;

van de vervuiling in oudpapier wordt elk jaar de gemiddelde

• In gemeenten zonder diftar en zonder omgekeerd

vervuiling van alle proeven bepaald. In dit onderzoek zijn ten

inzamelen was de vervuiling gemiddeld 1,62%, met een

opzichte van de voorgaande jaren 5 extra gemeenten

spreiding tussen de 0,82 en 2,16%;

toegevoegd met omgekeerd inzamelen. In de meeste

• In gemeenten met diftar bedroeg de vervuiling gemiddeld
2,57%, met een spreiding tussen de 1,79 en 3,24%;
• In gemeenten met omgekeerd inzamelen was de vervuiling

gevallen wordt omgekeerd inzamelen gecombineerd met
diftar. Om de gemiddelde vervuiling van alle proeven toch zo
goed mogelijk aan te laten sluiten bij voorgaande jaren, zijn de

gemiddeld 2,59%, met een spreiding tussen de 1,77 en

resultaten van diftar en omgekeerd inzamelen samengevoegd

3,00%.

tot één gemiddelde. Dit is vervolgens weer gemiddeld met
het gemiddelde resultaat van de niet-diftar proeven, zodat de

3.3 Trends meerjarig gemiddelde

weging 50/50 is van de gemeenten zonder diftar en de
gemeenten met diftar en/of omgekeerd inzamelen.

De opzet van het onderzoek is niet gericht op het verkrijgen
van een gemiddeld beeld van de vervuiling van het oudpapier

In tabel 6 is per vervuilingscategorie per jaar het gemiddelde

in Nederland. De resultaten kunnen dan ook niet als zodanig

vervuilingspercentage weergegeven. Voor de jaren 2001-2012

worden geïnterpreteerd. De in dit hoofdstuk opgenomen

is per categorie het gemiddelde over de voorgaande jaren

percentages zijn bedoeld om een indruk te krijgen van de

weergegeven. Het gemiddelde vervuilingspercentage van alle

trends die na achttien jaar onderzoek af te leiden zijn van de

analyses in 2017-2018 ligt 0,51% hoger dan het percentage van

proeven.

het onderzoek in 2015. Dit wordt met name veroorzaakt door
een aanzienlijk hoger percentage ongewenst/vervuild papier.

20
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RESULTATEN
Tabel 6
Gemiddelde percentage van de
proeven 2001-2018

Grafiek 1
Ontwikkeling van de gemiddelde
vervuiling van alle onderzoeken

GEMIDDELDE PERCENTAGES ALLE PROEVEN

VERSCHIL ‘17-’18

01-’12

‘13

‘14

‘15

‘17-’18

MET 2015

Kunststoffen

0,31%

0,29%

0,40%

0,29%

0,26%

-0,03%

Vloeistofdicht

0,63%

0,72%

0,58%

0,27%		

-0,27%

Geplastificeerd papier en karton

				

0,15%

0,15%

Drankenkartons

				

0,14%

0,14%

Ongewenst/vervuild

0,31%

0,40%

0,35%

0,57%

1,04%

0,46%

Overige vervuiling

0,38%

0,54%

0,57%

0,46%

0,52%

0,06%

Totalen

1,63%

1,96%

1,91%

1,59%

2,10%

0,51%

3,5%
3,0%
2,5%

Overige vervuiling
2,0%
Ongewenst,
vervuild

1,5%

Vloeistofdicht
1,0%
Drankenkartons
0,5%
Geplastificeerd
papier en karton

0,0%
‘01

Kunststoffen
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‘02

‘03

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

‘11

‘12

‘13

‘14

‘15

‘17/’18
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RESULTATEN
3.3.2 Vergelijking inzamelsysteem op basis van
beleid gemeenten
In de tabellen 7, 8 en 9 zijn de gemiddelde resultaten
per inzamelsysteem weergegeven, ingedeeld naar het
gehanteerde beleid van de gemeente: geen diftar, diftar
en omgekeerd inzamelen.
Tabel 7
Gemiddelde vervuiling 2001 - 2018
van gemeenten zonder diftar,
per inzamelsysteem

GEEN DIFTAR,
GEEN OMGEKEERD INZAMELEN

01-’12

‘13

‘14

‘15

‘17-’18

GEM.

1,74%

3,30%

3,05%

0,52%

0,82%

1,89%

Kraakperswagens

1,27%

2,40%

2,28%

2,14%

1,56%

1,93%

Verzamelcontainers

0,74%

1,51%

1,12%

0,89%

1,95%

1,24%

35 m³ containers

Tabel 8
Gemiddelde vervuiling 2001-2018
van gemeenten met diftar,
per inzamelsysteem
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TOTALE VERVUILINGSPERCENTAGES/GEMIDDELDEN

Minicontainers

1,34%

1,09%

0,69%

0,92%

2,16%

1,24%

Gemiddeld

1,27%

2,08%

1,79%

1,12%

1,62%

1,57%

Voortschrijdend gemiddelde

1,15%

1,67%

1,71%

1,56%

1,57%

DIFTAR

TOTALE VERVUILINGSPERCENTAGES/GEMIDDELDEN

GEEN OMGEKEERD INZAMELEN

01-’12

‘13

‘14

‘15

‘17-’18

GEM.

35 m³ containers

2,66%

1,40%

1,31%

2,27%

3,24%

2,47%

Kraakperswagens

1,53%

1,27%

2,84%

1,47%

1,98%

1,59%

Verzamelcontainers

2,33%

3,16%

1,56%

2,39%

3,12%

2,34%

Minicontainers

1,79%

2,85%

2,09%

1,28%

1,92%

1,88%

Gemiddeld

2,08%

2,17%

1,95%

1,85%

2,57%

2,12%

Voortschrijdend gemiddelde

1,93%

2,12%

2,07%

2,01%

2,12%
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RESULTATEN

Bij het voortschrijdend gemiddelde over alle proeven in de

3.4 Geseald papier

periode 2001 t/m 2018 ligt het percentage vervuiling in de
gemeenten met diftar 0,7 procentpunt hoger dan in de

Papier, verpakt in een afgesloten kunststof verpakking is

gemeenten zonder diftar (1,57% in de niet-diftargemeenten

gedefinieerd als ‘geseald papier’. De inhoud bestaat bijna

en 2,12% in de diftargemeenten). Het gemiddelde percentage

altijd uit goed recyclebaar papier, de seal meestal uit PE-folie.

vervuiling van het onderzoek naar de systemen met

Zowel de seal als het ingesealde papier is meegewogen. Sinds

omgekeerd inzamelen bedroeg 2,59% (tabel 9).

2005 wordt geseald papier onderverdeeld in ‘ongeadresseerd’
en ‘geadresseerd’. Wanneer geseald papier in complete, niet

Tabel 9
Gemiddelde vervuiling 2017-2018
van gemeenten met omgekeerd
inzamelen, per inzamelsysteem

OMGEKEERD
INZAMELEN

‘17-’18

gedistribueerde bundels wordt aangetroffen worden deze betiteld als ‘uitbijters’. Deze worden wel geregistreerd maar niet
meegenomen in het eindresultaat.

35 m³ containers
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TOTALE VERVUILINGSPERCENTAGES/GEM.

2,74%

Kraakperswagens

1,77%

Tot dusver is de categorie geseald in de rapportages als

Verzamelcontainers

3,00%

vervuilingscategorie opgenomen. In deze rapportage wordt

Minicontainers

2,86%

geseald niet meer opgenomen als vervuilingscategorie, maar

Gemiddeld

2,59%

ingedeeld in de categorie ‘papier’ (druk).
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RESULTATEN

Grafiek 2
Ontwikkeling gemiddelde aandeel
geseald papier van alle proeven

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het gemiddelde

een toename van 0,6%-punt. De stijging is een gevolg van

aandeel geseald papier van alle proeven grafisch weer-

de stijging van ongeadresseerd geseald papier, het aandeel

gegeven. Tijdens dit onderzoek is gemiddeld 2,74% geseald

geadresseerd is iets afgenomen. Het gesealde papier

papier aangetroffen, tegen 2,19% in het onderzoek van 2015,

bestaat voor 86% uit ongeadresseerd drukwerk.

3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%

Geseald,
geadresseerd

1,0%

Geseald,
geadresseerd

0,5%

Geseald papier
totaal

0,0%
‘01

‘02

Tabel 10
Ontwikkeling hoeveelheden
geseald papier 2001–2018
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‘03

‘04

‘05

‘06

‘07

‘08

‘09

‘10

‘11

‘12

‘01-’12

‘13

‘14

‘15

‘17/’18

‘01-’12

‘13

‘14

‘15

‘17-’18

Geseald, geadresseerd

0,54%

0,55%

0,51%

0,60%

0,39%

Geseald, ongeadresseerd

1,59%

1,73%

1,74%

1,60%

2,35%

Geseald papier totaal

1,87%

2,28%

2,25%

2,19%

2,74%
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4 TOELICHTING OP DE AANGETROFFEN COMPONENTEN
Kunststoffen

Drankenkartons

De in het papier aangetroffen kunststoffen bestaan voor het

De vervuilingscategorie ‘drankenkartons’ bestaat hoofdzakelijk

overgrote deel uit transparante plastic zakken en draagtassen.

uit zuivel- en vruchtensappakken. In het algemeen zijn deze

Daarnaast bestaat een klein deel uit kunststof voorwerpen,

gevouwen en zonder inhoud.

meestal gebruiksvoorwerpen of onderdelen daarvan.

Voorbeeld in het oudpapier aangetroffen kunststoffen

Vloeistofdichte verpakkingen
Deze categorie is met dit onderzoek komen te vervallen. De
vervuilingselementen uit deze categorie zijn opnieuw ingedeeld in de nieuwe categorieën ‘drankenkartons’ en ‘geplastificeerd papier en karton’. De niet-gelamineerde pizzadozen,
die tot dusver ook tot de vloeistofdichte verpakkingen werden
gerekend, behoren nu (vanwege het aantreffen van voedselresten) grotendeels tot de categorie ‘ongewenst en vervuild
papier’.

25

Voorbeeld van aangetroffen drankenkartons
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TOELICHTING OP DE AANGETROFFEN COMPONENTEN
Geplastificeerd papier en karton
Geplastificeerd en/of gelamineerd papier bevat een of meer
kunststof (was-)laagjes. Het komt met name voor bij vloeibare
wasmiddelverpakkingen, voedselverpakkingen, diepvriesverpakkingen of luxe verpakkingen voor cosmetica of
elektronica. Tot deze categorie worden eveneens gerekend
de enveloppen met plastic bubbeltjes en papieren  bekertjes.
Drukwerk bevat soms ook gelamineerd of geplastificeerd
papier op de covers.

Voorbeeld van aangetroffen ongewenst en vervuild papier

Ongewenst en vervuild papier
Het aangetroffen ongewenste en vervuilde papier bestaat
uit een diversiteit aan ‘papierachtige’ stoffen die in
wisselende hoeveelheden zijn aangetroffen: gebruikt en
ongebruikt behang, faxrollen, verbrand papier en sanitair
papier. Veel niet-gelamineerde pizzadozen bevatten
voedselresten en zijn ook ingedeeld in deze categorie.
Met name in de stedelijke gebieden is een aanzienlijke
hoeveelheid pizzadozen aangetroffen. Opvallend is de
relatief grote stijging van deze categorie. Een verklaring is
de indeling van niet gelamineerde pizzadozen in deze
categorie, waar deze tot dusver in de categorie ‘vloeistofdichte verpakkingen’ werden ondergebracht en de stijging
van het aanbod natuurlijk (thuisbezorging). Een nadere
analyse van deze categorie zou wellicht meer duidelijkheid
Voorbeeld van aangetroffen geplastificeerd papier en karton
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kunnen verschaffen over genoemde stijging.
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TOELICHTING OP DE AANGETROFFEN COMPONENTEN
Overige vervuiling
Deze restcategorie bevat alle mogelijke stoffen die ook in
het reguliere huisvuil kunnen worden aangetroffen, zoals
textiel, hout (board), blikjes, gebruiksvoorwerpen bestaande
uit verschillende materialen en zakken met vuil.

Voorbeelden van aangetroffen geadresseerd (l) en ongeadresseerd
geseald papier (r)

‘Geseald’ papier
Bij ‘geseald’ papier gaat het om papier dat is voorzien van
een kunststof folieverpakking (meestal PE). Deze categorie is
wel gemeten, maar is niet meegenomen in het eindresultaat
als vervuilingscategorie.
Het betreft hoofdzakelijk tijdschriften, losse reclamefolders
en pakketten reclamefolders, die onuitgepakt bij het
oudpapier zijn gedaan. De categorie ‘geseald’ is ingedeeld
in ‘geadresseerd’ en ‘ongeadresseerd’ papier. Wanneer als
zodanig herkenbare niet gedistribueerde pakketten
reclamefolders zijn aangetroffen worden deze aangemerkt
Voorbeeld van aangetroffen overige vervuiling
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als ‘uitbijters’ en geheel buiten beschouwing gelaten.
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5 AANBEVELING

De stijging van de vervuiling van ten opzichte van eerdere

Wellicht kan een nadere analyse van de vervuilingscategorie

jaren wordt met name veroorzaakt door de toename van

in de toekomst wel meer inzicht verschaffen in het huidige

de categorie ‘ongewenst en vervuild papier’. Deze toename

aandeel van de pizzadozen in de categorie ‘ongewenst en

wordt deels veroorzaakt door wijzigingen in de indeling van

vervuild papier’.

de vervuilingselementen in bepaalde categorieën. Zo zijn
ongelamineerde, met etensresten vervuilde pizzadozen
uit de categorie ‘vloeistofdicht papier’ ingedeeld in de
categorie ‘ongewenst en vervuild’. In welke mate is niet meer
te achterhalen, omdat de samenstelling van de vervuilingscategorieën in het verleden niet bekend is.
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BIJLAGE 1: PAPIERVREEMDE VERVUILING 2001 - 2018
Kunststoffen

Vloeistofdicht

Geplastificeerd
papier en karton

Drankenkartons

Ongewenst, vervuild

Overige vervuiling

4%

3,5%

3%

2,5%

2%

1,5%

1%

0%

minicontainers

‘17-’18

Diftar

‘17-’18

‘15

‘14

‘13

‘01-’12

Geen diftar

‘17-’18

‘15

‘14

‘13

Omg. inz.

‘01-’12

verzamelcontainers

‘17-’18

Diftar

‘17-’18

‘15

‘14

‘13

Geen diftar

‘01-’12

‘17-’18

‘15

‘14

‘13

Omg. inz.

‘01-’12

kraakperswagens

‘17-’18

Diftar

‘17-’18

‘15

‘14

‘13

Geen diftar

‘01-’12

07-18

‘15

‘14

-13

Omg. inz.

‘01-’12
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‘17-’18

35 m3 containers

‘17-’18

Diftar

‘15

‘14

‘13

‘01-’12

‘17-’18

‘15

‘14

‘13

‘01-’12

Geen diftar

Omg. inz.

