
Bezoek aan Vlaanderen door Circulus, 
Berkel Milieu en haar gemeenten

Het geheim van Vlaanderen

Van afval geschiedenis maken. Dat is wat Circulus, Berkel Milieu en haar gemeen-
ten nastreven. En we zijn op de goede weg. Van 2000 tot en met 2012 is in ons 
verzorgingsgebied 30 kton minder restafval ingezameld. We verwachten zelfs dat 
we de hoeveelheid restafval in 2013 met nog eens 10 kton kunnen verminderen: 
een daling van 40 kton restafval in veertien jaar. In vergelijking met landelijke cij-
fers scoren we daarmee uitermate goed.

Tijd om achterover te leunen hebben we echter niet. Het moet én kan namelijk 
beter. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de cijfers die in Vlaanderen worden gescoord. Zo 
leveren de inwoners van de 29 Kempense gemeenten die zijn aangesloten bij de 
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) gemiddeld 69,5 
kilo restafval per jaar in. Prachtige cijfers, maar hoe bereik je die? 

Om achter dat geheim te kunnen komen, 
vertrokken enkele medewerkers van Circulus 
en Berkel Milieu samen met bestuurders en 
ambtenaren van de aangesloten gemeenten op 
17 en 18 januari 2013 naar Vlaanderen om de 
koplopers in afvalscheiding te bezoeken.
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Circulus en Berkel Milieu 

hebben al jaren een goede 

band met IOK Afvalbeheer

IOK Afvalbeheer
De Intercommunale Ontwikkelings-
maatschappij voor de Kempen (IOK) 
is vergelijkbaar met wat we in 
Nederland een Gemeenschappelijke 
Regeling noemen. Het afvalbeleid, dat de organisatie in goed overleg voor alle 29 
gemeenten schrijft, is voor het hele werkgebied van toepassing. IOK Afvalbeheer 
organiseert niet alleen de afvalinzameling en voorscheiding van restafval, maar ook 
de verwerking van diverse stromen. Daarnaast beheert IOK Afvalbeheer milieustra-
ten waar men gratis of tegen betaling afvalstromen aanneemt.

Circulus en Berkel Milieu
Circulus en Berkel Milieu ontzorgen 
hun klantgemeenten op het gebied 
van afvalbeheer en openbare 
ruimte. Samen met de aangesloten 
gemeenten streven de twee orga-
nisaties naar een afvalvrije samen-
leving. Ze organiserenn onder 
meer de afvalinzameling, afzet van 
stromen en het schoonhouden van 
de openbare ruimte. Daarnaast 
geven de bedrijven desgewenst 
advies en schrijven afvalbeleid 
voor de gemeenten.

Langjarige relatie 
Circulus en Berkel Milieu heb-
ben al lange tijd een goede 
band  met IOK Afvalbeheer. Zo 
bracht de Intercommunale in 
2004 een eerste bezoek aan de 
twee afvalbeheer bedrijven in Apeldoorn en Zutphen en vertrokken Circulus, Berkel 
Milieu en haar gemeenten drie jaar later naar Vlaanderen voor een tegenbezoek. 

IOK Circulus en Berkel Milieu

Aantal gemeenten 29 8

Aantal inwoners 502.401 438.742

Aantal milieustraten 28 5

Scheidingspercentage 2011 82% 57%

Gebruik containers Standaard 120 liter 
voor rest- en gft-afval 
in diftargemeenten

Standaard 240 liter voor restafval 
en 140 liter voor gft-afval in 
diftargemeenten. Lochem heeft 
sinds 2013 standaard alleen nog 
140 liter containers. 

Afrekening diftar Op basis van gewicht Op basis van volume en frequentie 
(m.u.v. gemeente Epe)

Best presterende 
gemeente

Beerse: 55 kilo 
restafval per inwoner 
per jaar

Brummen: 159 kilo restafval per 
inwoner per jaar

Minst goed presterende 
gemeente

Turnhout: 95 kilo 
restafval per inwoner 
per jaar

Lochem: 249 kilo restafval 
per inwoner per jaar (2012) 
(Lochem hanteert per 2013 diftar) 

Verschillen en overeenkomsten

Het verzorgingsgebied van de afvalbeheerbedrijven Circulus en 

Berkel Milieu bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, 

Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen.



Vlaams versus Nederlands beleid
Vlaams materialenbeheer
In Vlaanderen willen ze dat het huidige afvalbeheer niet op zichzelf blijft bestaan, 
maar haar blik verruimt naar een duurzaam materialenbeheer. Zo moeten afval-
stoffen maximaal gerecycled worden en bedrijven worden aangemoedigd om hun  
productieprocessen aan te passen, zodat er zo weinig mogelijk restafval overblijft 
voor verwerking. Onder leiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese 

Unie bracht het Vlaams Gewest 
zelfs Duurzaam Materialenbeheer 
op de Europese politieke agenda. 
“Resource efficiency” is ondertussen 
één van de vlaggenschipinitiatieven 
binnen de EU 2020 strategie. In 
het Vlaams Materialenprogramma 
bundelen de bedrijfswereld, de 
overheid, kennisinstellingen en het 
maatschappelijk middenveld de 
krachten. Het gezamenlijke doel? 

In 2050 richt duurzaam materialenbeheer zich niet langer op het eind van de keten, 
maar bekijkt het de volledige levenscyclus: van grondstofontginning, productie en 
consumptie tot de afvalfase. 

Nederlands grondstoffenbeleid
Nog geen twee jaar geleden schreef het Nederlandse kabinet pas zijn eerste 
notitie over grondstoffen. Deze notitie gaat er echter vanuit dat beschikbaarheid 
van verschillende grondstoffen gegarandeerd is. De Nederlandse overheid heeft 
nu wel de eerste stappen gezet naar een nationaal beleid: het Kabinet gaat op 
verzoek van het bedrijfsleven en in samenspraak met kennisinstellingen en maat-
schappelijke organisaties zoeken naar mogelijkheden om belemmeringen weg te 
nemen, de zoektocht naar substituten te stimuleren en kansen die verduurzaming 
van de maatschappij biedt te verzilveren. Uitgangspunt is dat het zekerstellen van 
de grondstoffenaanvoer primair een zaak is voor het bedrijfsleven. De taak van de 
overheid is hierin alleen het bewust maken van de (komende) schaarste en het 
stimuleren van de topsectoren.

Consistentie tegenover zoektocht
Opvallend is de rol van de overheid in Vlaanderen; ze heeft een heldere keuze 
gemaakt en houdt zich hier ook consequent aan. In Nederland is ten opzichte van 
Vlaanderen minder sprake van centrale sturing. Zo laat de overheid het zekerstellen 
van de grondstoffenaanvoer deels aan het bedrijfsleven over.

duurzaam design
slim samenwerken
 slim investeren

betere regelgeving
 duurzaam materialenbeheer in de bouw
duurzame chemie en kunststoffen in een continue kringloop

  bio-gebaseerde economie
(kritische) metalen in een continue kringloop

nieuwe materialen en materiaaltechnologieën 
Om tegen 2020 de basis te leggen voor een vergroening van de economie waarin materialen 

draaien in slim gesloten kringlopen, maakt het Vlaams Materialenprogramma gebruik van 

negen vastgelegde hefbomen.

Het huidige afvalbeheer 

moet haar blik verruimen 

naar een duurzaam 

materialenbeheer



Koplopers van Vlaanderen

De inwoners van de 29 
Kempense gemeenten die zijn 
aangesloten bij IOK Afvalbeheer  
leveren gemiddeld 69,5 kilo 
restafval per jaar in. Daarmee 
mogen ze met recht de koplo-
pers van Vlaanderen worden 
genoemd. Verschilt de Kem-
penaar dan zo ontzettend veel 
van de Nederlander, dat hij zijn 
afval veel beter scheidt? 
Waarschijnlijk niet. Een van de grootste oorzaken waarom een inwoner van De 
Kempen zijn afval netjes aan de bron scheidt, is wetgeving. Burgers zijn namelijk ver-
plicht om het afval aan te bieden in de door de gemeente gevraagde stromen. Com-
municatie is een ander zeer belangrijk instrument. Zo stelt IOK Afvalbeheer dat geld 
dat wordt uitgegeven aan communicatie de best bestede euro’s van allemaal zijn. 

PMD
IOK Afvalbeheer haalt in de Kempen in een 
blauwe zak huis-aan-huis PMD (plastic flessen en 
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons) 
op. Overige kunststof verpakkingen horen niet in 
de zak thuis en kunnen gescheiden worden inge-
leverd op de milieustraat. IOK Afvalbeheer richt 
zich bij de huis-aan-huis-inzameling dus alleen 
op hoogwaardige plastics. Het PMD wordt na 
inzameling in zeven deelstromen gesorteerd. De 
producenten dragen 85 procent van de kosten 
van het systeem, hoewel overigens wettelijk is 
vastgelegd dat zij voor 100 procent verantwoor-
delijk zijn. 

PMD-inzameling 
IOK Afvalbeheer

Kunststofinzameling Circulus- 
en Berkel Milieu-gemeenten

Statiegeld Geen Alleen voor grote Petflessen 
(mogelijk beëindigd in 2015)

Systeem Haalsysteem: blauwe zak, 
24 maal per jaar
Brengsysteem: milieustraat

Haalsysteem: container of zak
Brengsysteem: oranje Plastic 
Heroes container

Wat mag er in? Plastic flessen en flacons, metalen 
verpakkingen, drankkartons

Alle kunststofverpakkingen

Sortering Zeven fracties 
(incl. metaal en drankkartons)

Zes fracties

Hoeveelheden 14 kilo per inwoner per jaar 12 kilo per inwoner per jaar1

Verschillen PMD-inzameling Vlaanderen en kunststofinzameling Nederland.

1. Cijfer is vergelijkbaar gemaakt met IOK Afvalbeheer door kunststoffractie, drankenkartons en blik gemiddeld over de 
regio te berekenen.
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Milieustraten
IOK Afvalbeheer beheert 28 
milieustraten. In Nederland 
wordt over het algemeen geko-
zen voor centralisatie. Circulus en 
Berkel Milieu beschikken in hun 
verzorgingsgebied over vijf mili-
eustraten. Op de Vlaamse mili-
eustraten van IOK Afvalbeheer 
kunnen maar liefst 35 stromen 
gescheiden ingeleverd worden, 
zoals matrassen, batterijen, 
papier, glas, bouw- en sloopaf-
val, autobanden, textiel, flessen-
kurken, kaarsvet en grof vuil.

Kaarsvet kan gescheiden 

worden ingeleverd op de 

Vlaamse milieustraat. 

Activering en participatie
De aanpak van zwerfvuil gebeurt door reiniging, voorzieningen – zoals honden-
poepbakjes en peukentegels – en structurele communicatie. Een succesvolle aanpak 
in de gemeente Mol is het aanvullend werken met ‘netheidsverantwoordelijken’. 
Op basis van vrijwilligheid worden individuen, scholen en verenigingen netheids-
verantwoordelijke voor een bepaald gebied. Er wordt betaald voor drie keer per 
jaar zwerfvuil opruimen. De systematiek wordt op dit moment verder doorontwik-
keld in het ‘blikjesproject’. Hierbij wordt voorzien om eenmaal per maand PMD en 
vier keer per jaar zwerfvuil op te ruimen tegen een vergoeding. 

Matrassen
IOK Afvalbeheer 
zamelt op de 
milieu straten 
ook afzonderlijk 
matrassen in. Deze 
worden uitsluitend 
ontmanteld voor de 
opbrengst van de 
metalen veren.

De ontmanteling van matrassen.

Op basis van vrijwilligheid worden individuen, 

scholen en verenigingen voor een bepaald 

gebied netheidsverantwoordelijke

BETALING NETHEIDSVERANTWOORDELIJKEN

• Individuen: 30 euro aan cadeaubonnen
• Verenigingen / scholen: 50 euro per 

schoongemaakte kilometer



Jong geleerd, oud gedaan
IOK Afvalbeheer focust zich in de Kempen ook op educatie. Kinderen leren op 
spelenderwijze afval te scheiden en zien ook wat ermee gedaan wordt. IOK 
Afvalbeheer geeft scholen en verenigingen afvallessen, waarin interactieve werk-
vormen aan bod komen, maar ook tijd is voor groepsgesprekken, educatieve spel-
letjes, films en  presentaties. Daarnaast biedt IOK Afvalbeheer ook meerdere les-
pakketten aan voor verschillende leeftijden. 

Toekomst 
Circulus en Berkel Milieu blijven contact houden  met IOK Afvalbeheer en zullen 
de intercommunale in de toekomst uitnodigen voor een tegenbezoek. Ook kun-
nen  de partijen gezamenlijk optrekken in Europese onderzoeken, zodat projecten 
meer kans van slagen krijgen in Brussel. Inmiddels wordt onderzocht of Vlaanderen 
kan en wil participeren in de benchmark waaraan de Circulus- en Berkel Milieu-
gemeenten al een aantal jaren deelnemen. Daarmee zouden de kosten beter ver-
gelijkbaar en inzichtelijker kunnen worden.

SWAP NOW

Een van de huidige Europese onderzoeken die nu loopt is het ‘SWAP NOW 2 
Seas Project’. Hoofdpartner is IOK Afvalbeheer. Doel is om effectief nieuwe 
lijnen van aanpak te gebruiken om te komen tot gedragsverandering in 
afvalpreventie. De projecten worden uitgevoerd over een periode van drie 
jaar (2011 - 2014) en omvatten vier partners in Europa die hun expertise op 
het gebied van afvalpreventie en afvalbeheer in hun eigen lokale regio’s 
zullen delen.


