BEKERS
De kartonnen bekers die worden gebruikt op de rijnstraat 8 hebben een PLA (bioplastic) coating
en worden apart ingezameld in pantries, coffeecorners en algemene ruimtes.

Bezoekers en bewoners gooien
in kantoren en publieke ruimtes
bekers in afvalbakken met
lichtgrijs gekleurde zakken.

weggooien
Afwijkende kleur zakken op de Rijnstraat 8
Door Renewi en verwerker WEPA worden normaliter gekleurde
zakken gebruikt: roze zakken voor PLA gecoate bekers en
geel voor PE gecoate bekers. De keuze om op de Rijnstraat 8
lichtgrijze zakken te gebruiken is gemaakt i.v.m. aansluiting bij
de kleuren van bijbehorende VANG iconen.

Schoonmakers verzamelen
de zakken op rolkarren.

verzamelen
In de expeditie onderin het
pand controleert een ‘verdeler’
de afvalzakken op vervuiling.
Is de zak vervuild?

Vervuilde zakken gaan
in een perscontainer
voor restafval.

Ja
Nee

inzamelen

De verdeler stopt schone
zakken in bekercontainers.
De kosten voor afval worden berekend
a.d.h.v. een branchegemiddelde en het
aantal containers.

Een inzamelwagen van
Renewi leegt de containers.

1451 KG
2019
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De bekers in zakken die te lang blijven liggen
gaan al gauw schimmelen. Hierdoor worden
de zakken afgekeurd en verdwijnen ze bij
het restafval. Een snelle uitvoering bij de
verwerking van bekers is daarom cruciaal.

De wagens rijden
naar Destra Data
in Breda.

verwerken
De verwerker snijdt de schone
zakken open. De bekers gaan in
een grote bak. De verwerker
verwijdert handmatig bekers met
lichte vervuiling en beschimmeling.

Vervuilde bekers zijn
een veiligheidsrisico
voor medewerkers.

Een werknemer
controleert de
buitenkant visueel
op vervuiling en
beschimmeling.

Appelschillen en sinaasappelschillen.
vergaan en daardoor komen er gisten en
endotoxines in zo’n hoge concentratie
vrij dat het gevaarlijk is voor werknemers.

Is de zak vervuild?

Nee

Schone bekers
worden in balen
geperst en
opgeslagen.

Ja

VERWERKEN VAN
BEKERS IS HANDWERK
EN DUUR
De door Renewi verwerkte stroom bekers
(± 400 ton per jaar) is te klein om rendabel
machine-matig na te scheiden. Met de huidige
kwaliteit (12% recyclebaar) kost het verwerken
van 1 ton koffiebekers Renewi ± €500. De
kosten zitten in o.a. in scheiden, sorteren en
persen. In dit kostenplaatje is meegenomen
dat schone bekers ± €15 per ton opleveren bij
de papierverwerker en dat verbranden Renewi
± €180 per ton kost.

Vervuilde zakken en
losse vervuilde bekers
gaan in een restcontainer.
Restcontainers gaan
naar een verbrandingsinstallatie.

88%

De geperste balen gaan naar
WEPA. Daar is nog een check
op vervuiling en beschimmeling.

12%

De PLA en PE
bekers worden in
twee gescheiden
baden geweekt.
Schone papiervezels
worden verwerkt
tot toiletpapier.
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Vervuiling wordt
verbrand?

Er blijft PLA en PE
over. Bestemming
onbekend.

PLASTIC
Plastic bestaat op de Rijnstraat 8 uit folies en andere plastics. Folies bestaan voornamelijk uit wikkelfolies die bijvoorbeeld om rolcontainers of pallets gewikkeld
zijn. Andere plastics komen vrij in het restaurants, koffiebars, kantoren en publieke ruimtes en bestaat voornamelijk uit verpakkingen van voedsel.

weggooien

Bezoekers en bewoners gooien
in kantoren en publieke ruimtes
plastic in afvalbakken met
oranje gekleurde zakken.

HET MYSTERIE VAN DE FOLIES
Doorzichtige wikkelfolies om rolcontainers zijn in principe een mooie schone
monostroom die makkelijk 1-op-1 te recyclen is. En die dus goed verhandelbaar
is. Ondanks verscheidene pogingen om duidelijk te krijgen hoe het zit, blijft
onduidelijkheid bestaan over deze folies op Rijnstraat 8. De informatie van
verschillende betrokkenen is niet sluitend en soms tegenstrijdig.
• Niemand kan vertellen waar de folies van R8 naartoe gaan.
Normaliter gaan deze folies met papierinzameling mee, aldus Renewi.
Dat lijkt bij Rijnstraat 8 niet het geval. ISS World stelt dat een aparte wagen
de folies ophaalt. De locatie en manier van verwerking van folies van de
Rijnstraat 8 is onduidelijk.
• Het is onduidelijk of folies worden nagescheiden van PMD. Zakelijk PMD
nascheider Eing wil absoluut geen folies i.v.m. ‘spoelen die vastlopen’.
Renewi stelt dat ze daarom op hun locatie folies uit het plastic halen.
‘Afhankelijk van de kwaliteit’ worden knapzakken met folies gerecycled.
Tegelijkertijd wordt er per wagenlading (af)gekeurd.
• Uiteenlopende berichten over inzameling van wikkelfolies. Vanuit R8 en
ISS komen verschillende verhalen over het inzamelen en aanbieden van
de wikkelfolies. We horen zowel signalen dat dit bij de plasticstroom
terechtkomt, maar ook dat deze apart ingezameld en opgehaald worden.

Schoonmakers verzamelen
de zakken op rolkarren.

verzamelen
De verdeler stopt
de schone (niet
vervuilde) zakken in
de plasticcontainers
in de expeditie.

Vervuilde zakken gaan
in een perscontainer
voor restafval.

In de expeditie onderin het
pand controleert een ‘verdeler’
de afvalzakken op vervuiling.
Is de zak vervuild?
Nee

Ja

inzamelen

2.257 KG

2019
In rapportages zijn
folies en plastic
samengevoegd.

Een inzamelwagen
van Renewi leegt de
containers.

Tijdelijk (?) reden de wagens
naar de Renewi locatie in
Wateringen voor restafval.

Zakelijk PMD gaat via andere
locaties naar de Renewi locatie
op de Zonweg in Den Haag.

De kosten voor afval worden berekend
a.d.h.v. een branchegemiddelde en het
aantal containers.

TRACEERBAARHEID
OP KLANTNIVEAU
IS BELANGRIJK OM
KWALITEIT/RECYCLING TE
VERHOGEN.

Tijdelijk is al het
plastic verbrand.

TIJDENS DE OVERGANG
VAN ZAKELIJK PLASTIC
NAAR ZAKELIJK PMD IS AL
HET PLASTIC VERBRAND.
Tijdens de overgang naar zakelijk PMD ging de gehele
stroom plastic via restafval naar verbranding. Renewi
stelde: ‘De kwaliteit van de ingezamelde plastics was
onvoldoende voor recycling’.

Elke wagenlading wordt
visueel (af)gekeurd.

De lading van één afvalwagen wordt door een medewerker
ter plekke in zijn geheel goed- of afgekeurd door middel
van een visuele controle.

Is de lading vervuild?
Ja

Renewi maakt stappen om de traceerbaarheid te
vergroten. Hiermee beogen ze de kwaliteit van plastic
(PMD) te verhogen en meer te kunnen recyclen. In de
plannen van Renewi is een grotere rol voor chauffeurs
van inzamelwagens weggelegd, die op locatie o.a.
vervuiling moeten detecteren en eventueel zelfs
containers bij de klant mogen weigeren als die te
vervuild zijn.

Renewi checkt
sporadisch de
vervuilde stroom
plastic.

Vervuilde ladingen
belanden in een
verbrandingsinstallatie.

Is het weinig vervuiling?
Nee

Nee
Ja

Hebben we tijd over?

PMD WORDT PER
WAGENLADING (AF)
GEKEURD EN VERBRAND

De schone stroom plastic gaat
naar Eing kunststoffverwertung
in Duitsland.

Nee
Ja

Bij vervuiling wordt de gehele wagenlading afgekeurd.
Renewi werknemers op locatie stelden dat zij .... als
er tijd over is .... en bij kleine vervuiling, soms ..... wat
vervuiling eruit halen. De afgekeurde stroom gaat naar
het restafval en wordt verbrand.

Renewi verwijdert
de vervuiling.

verwerken

Het is niet gelukt om Eing te spreken voor dit onderzoek.
Op het moment van schrijven is het daarom onduidelijk welke
stappen er bij Eing gedaan worden. De informatie hierna komt
van Renewi.

Eing sorteert verschillende
materialen in een “state-ofthe-art” proces.

Reststromen?

Van andere kunsstoffen
produceert Eing agglomeraat.
Van PP&PE wordt
regranulaat gemaakt, dit wordt
verhandeld en gebruikt in de
productie van nieuw plastic.
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Het agglomeraat wordt
door Gova Plast gebruikt
voor de productie van
bankjes en speeltoestellen.

Andere stromen?

SWILL/GFT
GFT staat voor groente-, fruit- en tuinresten. Soms wordt ook de term GFE gebruikt (groente-, fruit- en etensresten). GFT in de context een kantoorpand
betekent in de praktijk: schillen en klokhuizen. Swill is de benaming voor gekookte etensresten. Vaak komt deze stroom vrij in restaurants, denk aan:
brood, sauzen, aardappelen, eierschalen, fruit, zuivelproducten en groente.

weggooien
Keukenpersoneel gooit
etensresten (swill) in een
afvoerbuis in de keuken.

VEEL MANIEREN VAN GFT
INZAMELING. KAN HET
NIET SIMPELER?
Rijnstraat 8 kent verschillende manieren van GFTinzameling. Via een swill tank met afvoerbuis, via GFT
bakken bij de afruimband en in de spoelkeuken, en via
GFT prullenbakken in de kantoren. Kan dit niet samen in
de swill tank?

Bezoekers van het
restaurant gooien
etensresten bij de
afruimband in een
GFT bak.

Bezoekers en bewoners
gooien in kantoren en
publieke ruimtes GFT in
afvalbakken met groene
zakken van bioplastic.

verzamelen
Aansluitingen op de swill tank
Naast de aansluiting in de restaurantkeuken is er een
extra aansluiting in restaurant Hofhouse onderin het
pand van Rijnstraat 8.

Swill wordt in
een grote tank
opgeslagen

Er is een biovergister, die een
minuscule hoeveelheid swill kan
vragen aan de swill tank.

Bakken worden
geleegd in een
GFT rolcontainer.

Een speciale geautomatiseerde verbinding tussen de swill tank
en de biovergister maakt dit mogelijk.

BIOVERGISTER BLIJKT
NIET WERKZAAM EN NIET
BEDOELD VOOR GFT
VERGISTING

22.140 KG

GFT+ Swill 2019
In rapportages zijn
gft en swill
samengevoegd.

In de duurzaamheidsverslagen van IenW wordt al jaren
gesproken over ‘een SWILL-tank met vergister in
onze kelder. De tank zet de ontlasting en al ons gftafval om in biogassen waarmee we weer het tapwater
verwarmen’ (IenW Duurzaamheidsverslag 2017).
Tijdens dit onderzoek bleek er grote onduidelijkheid
over de werking van de biovergister te bestaan. De
installateur van de swill tank (Greenpoint Solutions)
stelt dat de biovergister als hoofdfunctie heeft om
afvalwater te zuiveren. De biovergister voegt enkel op
verzoek kleine beetjes swill toe als katalysator voor het
vergistingsproces. Het systeem is nooit bedoeld om ‘al
het gft-afval’ te vergisten.
Ook blijkt dat de biovergister al jaren niet
werkzaam is vanwege een probleem met lucht in de
afvalwaterstroom. Naar aanleiding van dit onderzoek is
actie ondernomen om de vergister weer werkzaam te
krijgen en het luchtprobleem op te lossen.

inzamelen
Olthuis pompt de swilltank een
aantal keer per jaar leeg met
een inzamelwagen.

Olthuis verwerkt de swill
stroom in een vergistingsinstallatie tot groen gas.

Schoonmakers verzamelen
de zakken op rolkarren.

In de expeditie
onderin het
pand controleert
een ‘verdeler’
de afvalzakken
op vervuiling.

Is de zak vervuild?
Nee

De verdeler gooit
onvervuilde zakken
met afval in een
GFT rolcontainer.

Ja

Vervuilde zakken gaan in een
perscontainer voor restafval.

Een inzamelwagen van Semler
haalt de containers met GFT en
swill op en zet schone terug.
In Amsterdam leegt Semler
de GFT / Swill containers
en verwerkt deze in 2 lijnen:
verpakt en onverpakt.

Medewerkers controleren
de GFT stroom op vervuiling.
Lichte vervuiling halen
zij er handmatig eruit.
Verpakkingszakken worden
verwijderd.

De kosten voor afval worden
berekend a.d.h.v. een
branchegemiddelde en het
aantal containers.

Bioplastic verpakkingszakken
gaan naar restafval en
worden verbrand.

verwerken

De schone GFT stroom
wordt vermoest en naar een
vergistingsinstallatie gepompt.
TWIJFELS OVER HET NUT
VAN FIJNMAZIGE GFT
INZAMELING IN KANTOREN
Afvalverwerker Semler (onderdeel van Renewi) geeft
aan dat het lastig is om GFT verpakt in zakken te
verwerken. Zij hebben liever onverpakt GFT. Ook uitte
Semler in een gesprek twijfels over het milieutechnische
nut van een dergelijk fijnmazige inzameling van GFT
in kantoorpanden: er zijn veel verpakkingen, veel
(handmatige) handelingen, en veel vervoersbewegingen
nodig voor deze relatief kleine materiaalstroom.

Een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Afdeling Duurzaamheid en Huisvesting.
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Semler zet GFT in een
vergistingsinstallatie om in
methaangas waarmee stroom
wordt opgewekt.

BIOPLASTIC GFT
AFVALZAKKEN WORDEN
VERBRAND
De groene bioplastic zakken op de Rijnstraat 8 zijn
bedoeld om af te breken in de afvalverwerkingsprocessen. In de praktijk is dit echter niet mogelijk;
de afbreektijd van bioplastic is te lang. De goed
bedoelde bioplastic zakken worden nu verbrand.

Na vergisting blijft als
restproduct digestaat over,
dat naar een verbrandingsinstallatie gaat.

