GRONDSTOFFEN

‘Van pizzaresten
kunnen we geen
papier maken’
China importeert steeds minder
oud papier, waardoor Europa met
een overschot zit. Tegelijkertijd
nemen kwaliteitseisen voor de import van oud papier toe, terwijl de
kwaliteit ervan afneemt. Het consumptiepatroon draagt bij aan het
vervuilde papier. De verpakking
van internetaankopen wordt met
plastic en piepschuim bij het oud
papier gegooid. En de pizzadoos
komt met de etensresten bij het
oud papier. ‘Van pizza kunnen we
geen nieuw papier maken.’
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Het wordt lastiger van oud papier af te komen.

ANITA PANTUS/ANP

GRONDSTOFFEN

‘Van een pizza kunnen
we geen papier maken’
Marco Vlot
Amsterdam

Handelaren in oud papier hebben
steeds meer moeite om het door
hen ingezamelde papier kwijt te
raken. Daarnaast kost het steeds
meer geld om het papier geschikt
voor de verkoop te krijgen. De Federatie Nederlandse Oudpapier
Industrie (FNOI) verwacht op de
korte termijn geen verbetering.
Een voorname oorzaak van de
misère ligt volgens de FNOI bij
China. Sinds dat land de regels
voor de import van oud papier
verscherpte, en sommige soorten
zelfs niet meer importeert, kan Europa zijn oud papier niet allemaal
meer kwijt. ‘We hebben in Europa
op dit moment per jaar ongeveer
acht miljoen ton meer oud papier
dan we kunnen verwerken’, aldus
John van den Heuvel van Peute Recycling, dat jaarlijks 1,2 miljoen ton
papier recycelt.
‘China heeft de afgelopen twintig jaar alles wat grondstof was opgenomen om een industrie op te
bouwen’, legt Van den Heuvel uit.
Sinds een aantal jaar moeten de
grondstoffen die binnenkomen,
waaronder papier, echter aan een
hogere kwaliteitsnorm voldoen.
Als gevolg daarvan zijn importquota naar beneden bijgesteld. ‘China
importeerde tot twee jaar geleden
in totaal 28,5 miljoen ton oud papier. Dat werd vorig jaar achttien
miljoen ton en in 2019 tien miljoen
ton’, zegt Van den Heuvel. De ver-

wachting is dat dit in 2020 wordt
gereduceerd tot zes miljoen ton.
Een ander probleem is dat de
kwaliteit van het ingezamelde papier afneemt. ‘We hebben te maken met vervuiling die enorm
toeneemt door beleid van de Nederlandse overheid.’ Daarmee
doelt Van den Heuvel op beleid
om burgers te laten betalen voor
de hoeveelheid restafval die ze produceren. ‘Dat is prachtig, maar we
produceren per hoofd niet minder
afval.’
Volgens Van den Heuvel leidt dit
ertoe dat mensen hun restafval lozen door het bijvoorbeeld bij het
oud papier te gooien. Hoe vervuilder het papier is, hoe meer het kost
om het geschikt te maken voor recyclen.
Ook de toenemende consumptie draagt bij aan het vervuilde papier. De verpakking van internetaankopen wordt vaak inclusief
plastic en piepschuim bij het oud
papier gegooid, om van de veranderende eetgewoontes nog maar
te zwijgen. ‘We zien pizzakoeriers
rondrijden en wat doen mensen?
Ze gooien de pizzadoos inclusief
de etensresten bij het oud papier.
Maar van pizza kunnen we geen
nieuw papier maken.’
Ondanks alle moeilijkheden
gloort er hoop voor de oudpapierbranche. ‘Er worden wereldwijd fabrieken gebouwd om oud papier
te verwerken.’ En dat is nodig ook,
want de vraag naar verpakkingen
blijft toenemen en dan is gerecycled papier volgens Van den Heuvel de duurzaamste optie.
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