
GRONDSTOFFEN

‘Vanpizzaresten
kunnenwegeen
papiermaken’
China importeert steedsminder
oudpapier,waardoorEuropamet
eenoverschot zit. Tegelijkertijd
nemenkwaliteitseisen voorde im-
port vanoudpapier toe, terwijl de
kwaliteit ervanafneemt.Het con-
sumptiepatroondraagt bij aanhet
vervuildepapier.De verpakking
van internetaankopenwordtmet
plastic enpiepschuimbij het oud
papier gegooid. Endepizzadoos
komtmetde etensrestenbij het
oudpapier. ‘Vanpizza kunnenwe
geennieuwpapiermaken.’
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Handelaren inoudpapierhebben
steedsmeermoeiteomhetdoor
hen ingezameldepapierkwijt te
raken.Daarnaast kosthet steeds
meergeldomhetpapier geschikt
voorde verkoop tekrijgen.DeFe-
deratieNederlandseOudpapier
Industrie (FNOI) verwachtopde
korte termijngeenverbetering.

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
zelfsnietmeer importeert,kanEu-
ropa zijn oudpapier niet allemaal
meerkwijt. ‘WehebbeninEuropa
op ditmoment per jaar ongeveer
achtmiljoen tonmeer oudpapier
danwe kunnen verwerken’, aldus
JohnvandenHeuvelvanPeuteRe-
cycling,dat jaarlijks1,2miljoenton
papier recycelt.

‘Chinaheeft de afgelopen twin-
tig jaaralleswatgrondstofwasop-
genomen omeen industrie op te
bouwen’, legt Van denHeuvel uit.
Sinds een aantal jaar moeten de
grondstoffen die binnenkomen,
waaronder papier, echter aan een
hogere kwaliteitsnorm voldoen.
Alsgevolgdaarvanzijn importquo-
tanaarbenedenbijgesteld. ‘China
importeerde tot twee jaar geleden
in totaal 28,5miljoen ton oud pa-
pier. Dat werd vorig jaar achttien
miljoentonenin2019tienmiljoen
ton’, zegt Van denHeuvel. De ver-

wachting is dat dit in 2020wordt
gereduceerd tot zesmiljoen ton.
Een ander probleem is dat de

kwaliteit van het ingezamelde pa-
pier afneemt. ‘We hebben tema-
ken met vervuiling die enorm
toeneemt door beleid van deNe-
derlandse overheid.’ Daarmee
doelt Van den Heuvel op beleid
omburgers te laten betalen voor
dehoeveelheidrestafvaldiezepro-
duceren. ‘Dat isprachtig,maarwe
producerenperhoofdnietminder
afval.’

VolgensVandenHeuvel leidtdit
ertoedatmensenhunrestafval lo-
zen door het bijvoorbeeld bij het
oudpapier te gooien.Hoe vervuil-
derhetpapier is,hoemeerhetkost
omhet geschikt temaken voor re-
cyclen.

Ook de toenemende consump-
tie draagt bij aanhet vervuilde pa-
pier. De verpakking van internet-
aankopen wordt vaak inclusief
plastic en piepschuimbij het oud
papier gegooid, om van de veran-
derende eetgewoontes nogmaar
te zwijgen. ‘We zien pizzakoeriers
rondrijden enwat doenmensen?
Ze gooien de pizzadoos inclusief
de etensresten bij het oud papier.
Maar van pizza kunnen we geen
nieuwpapiermaken.’
Ondanks alle moeilijkheden

gloort er hoop voor de oudpapier-
branche. ‘Erwordenwereldwijdfa-
brieken gebouwd omoud papier
teverwerken.’Endat isnodigook,
want de vraag naar verpakkingen
blijft toenemen en dan is gerecy-
cled papier volgens Van denHeu-
vel deduurzaamste optie.

Het wordt lastiger van oud papier af te komen. ANITAPANTUS/ANP
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