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In 2009 was het zover. Nadat een jaar eerder al proeven 
waren gedaan in Apeldoorn, Zutphen en Deventer, rolden 
Circulus en Berkel Milieu de inzamelsystemen voor kunststof 
verpakkingen voor de verschillende aangesloten gemeenten 
uit. De introductie verliep met vallen en opstaan. Een nieuwe 
stroom gedraagt zich namelijk niet voorspelbaar. 
Vanaf het begin werd de inzameling voor de gemeenten 
op maat ingevuld. Apeldoorn, Brummen, Bronckhorst en 
Lochem kozen voor een brengsysteem. Zutphen, Deventer 
en Epe kozen voor huis-aan-huis inzameling. Alhoewel er 
proeven waren geweest, kwam het er nu op aan hoeveel 
kilo kunststof verpakkingen zou worden ingeleverd en hoe 
zuiver het materiaal zou zijn. De resultaten waren en zijn 
nog steeds erg verschillend, maar bovenal succesvol. De 
invloed van een haal- of brengsysteem is groot, evenals diftar. 
Daarom wordt continu gekeken naar nog meer maatwerk en 
service aan burgers. Waar het bij plastics overigens vooral 
om draait, is de kwaliteit. Uiteindelijk is gerecycled kunststof 
een grondstof, die in kwaliteit en prijs moet concurreren 
met kunststof die uit olie is gemaakt.

Succes ligt in kwaliteit
Keten in beeld: kunststof verpakkingen

Van boterkuipje en de flacon voor shampoo tot en met de folie rond reclamefolders. De 
verschillende lege kunststof verpakkingen mogen in de daarvoor bestemde container of 
bij elkaar in één zak aan straat worden gezet. Dat kan omdat het materiaal zorgvuldig 
en schoon ingeleverd wordt en de techniek van sorteren en recyclen optimaal werkt. 
Een beeld van een jonge, innovatieve en snel ontwikkelende recycleketen.

Container voor kunststof

De inzameling van kunststof verpakkingen blijft een 
belangrijk item als het gaat om de reductie van restafval 
en het behoud van grondstoffen. Gemiddeld scheiden de 
inwoners uit ons verzorgingsgebied 11,2 kilo kunststof 
per jaar. Doesburg is de gemeente waar de meeste 
kunststof verpakkingen worden ingezameld: 14,7 kilo 
(cijfers 2012). Vorig jaar beproefden we verschillende 
varianten van kunststofinzameling. Daaruit bleek dat 
de inzameling met een kunststofcontainer aan huis een 
forse impact heeft op de respons. Om die reden kiezen 
steeds meer gemeenten daarvoor.

In een aantal gemeenten kunnen bewoners de kunststof 
verpakkingen naar een daarvoor bedoelde container brengen. 
Elders wordt het huis-aan-huis opgehaald.

De kunststofinzameling is erg succesvol. 
Vooral het haalsysteem scoort hoge cijfers. 
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Sorteren voor kwaliteit
Het ingezamelde kunststof van Circulus gaat naar een 
overslagpunt van Sita in Apeldoorn. Berkel Milieu brengt 
haar afval naar een locatie van Sita in Duiven. Daar wordt 
gekeken of het schoon genoeg is om geaccepteerd te worden. 
Na de acceptatie wordt het materiaal overgedragen aan 
Nedvang en krijgen de gemeenten over het aangeleverde 
gewicht een inzamelvergoeding uitgekeerd. De kunststof 
verpakkingen worden tot balen geperst en vervolgens 
getransporteerd naar het Duitse sorteerbedrijf Tönsmeier 
in Porta Westfalica of naar Sita in Rotterdam. Daar wordt 
de baal weer uit elkaar gehaald en worden de verpakkingen 
gesorteerd. Dat gebeurt op een lopende band met daarboven 
een apparaat dat de verschillende soorten plastic herkent. 
Met kleine luchtstootjes blaast het verpakkingen van de 
lopende band. Zo ontstaan zes fracties. Vier zijn mono-
plastics: zoals bijvoorbeeld Pet en PE. De vijfde fractie bevat 
gemengde kunststoffen. De laatste is de restfractie, die voor 
energieopwekking wordt gebruikt. De vijf kunststofstromen 
worden verkocht aan recyclebedrijven die het opwerken 
tot halfproducten. De kunststofindustrie maakt daar weer 
eindproducten van. In veel en steeds meer producten wordt 
gerecycled kunststof gebruikt. Denk aan vleesbakjes in de 
supermarkt, Ikea-stoelen of trays voor planten. 

De kunststof wordt in balen geperst voordat het op transport gaat.

De zeeftrommel van Sita in de nieuwe sorteerinstallatie voor 
kunststofverpakkingsafval in Rotterdam.

Kunststofgranulaat wordt door verwarming gesmolten en onder 
grote druk in de gewenste vorm gespoten of geperst.

Van kunststof verpakkingsafval worden onder andere slaapzakken, 
tennisballen, broodtrommels en fleece-truien gemaakt.


