DRANKENKARTONS: VOORBEELDEN VAN INZAMELSYSTEMEN EN ERVARINGEN VAN GEMEENTEN
BRENGSYSTEEM

HAALSYSTEEM

NASCHEIDING

Via een brengsysteem brengen inwoners de
ingezamelde drankenkartons naar centrale
plekken in de gemeente. Brengsystemen
kunnen er op diverse manieren uitzien. Zo
kunnen drankenkartons bijvoorbeeld in de
Plastic Heroes inzamelbakken die bij veel
supermarkten staan, in centrale ondergrondse
containers of naar de milieustraat.

Bij een haalsysteem haalt de gemeente de
ingezamelde drankenkartons huis-aan-huis op.
Afhankelijk van de gemeente verzamelen
inwoners drankenkartons in een aparte zak, bak
of een krat. Het is ook mogelijk drankenkartons
samen met een andere verpakking in te zamelen
zoals plastic, metaal of papier.

Sommige gemeenten kiezen ervoor om
recyclebare materialen zoals metaal, kunststof
en nu ook drankenkartons niet gescheiden in te
zamelen. Drankenkartons worden dan via
nascheiding uit het restafval gehaald.

INZAMELING VIA CENTRALE
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GEMEENTE BRONCKHORST

GEMEENTE MARUM

Gemeente Bronckhorst zamelt al sinds
2007 drankenkartons gescheiden in via
ondergrondse containers en dit bleek een
succes. “De ingezamelde hoeveelheid is in
zes jaar gestegen van 1 kilo naar 3,4 kilo
per inwoner per jaar”, aldus Erik Mol,
beleidsmedewerker van de afdeling
Ontwikkeling van de gemeente
Bronckhorst.

Gemeenten Marum, Leek en Grootegast
zamelen al zeker 9 jaar drankenkartons
gescheiden in. “Drankenkartons mogen
samen met het plastic afval in een
speciale milieuzak die de milieuboer
wekelijks huis-aan-huis komt ophalen. Dit
maakt het eenvoudig voor de inwoners”,
aldus de heer Ploeg, beleidsmedewerker
milieuzaken gemeente Marum.
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DRANKENKARTONS: VOORBEELDEN VAN INZAMELSYSTEMEN EN ERVARINGEN VAN GEMEENTEN
P(M)D-INZAMELING

OMGEKEERD INZAMELEN

APART INZAMELEN

Steeds meer gemeenten gaan over tot het
inzamelen van drankenkartons samen met
plastic. Sommige gemeenten voegen hier ook
metaal aan toe. Dat maakt het voor inwoners
gemakkelijk, en de drie stromen kunnen goed
van elkaar worden gescheiden in een
sorteerinstallatie.

Om het scheidingsgedrag van inwoners te
stimuleren maken sommige gemeenten gebruik
van omgekeerd inzamelen. Dit betekent dat de
recyclebare stromen zoals papier en karton, glas,
drankenkartons, plastic en metaal huis-aan-huis
worden opgehaald. Het restafval daarentegen
brengen inwoners zelf weg.

Er zijn ook gemeenten die drankenkartons als
losse stroom inzamelen. Inwoners verzamelen
drankenkartons dan in een aparte zak, bak of
krat die wordt opgehaald of brengen de
drankenkartons naar centrale plekken in de
gemeente.
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GEMEENTE OVERBETUWE
GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN

GEMEENTE SON EN BREUGEL

Alphen aan den Rijn heeft de bestaande systemen
voor de inzameling van huishoudelijk kunststofafval
uitgebreid zodat nu ook metalen verpakkingen en
drankenkartons hierbij kunnen. “20.000 huishoudens
hebben een minicontainer, genaamd de ‘PMD
Spaarbak’, die eens in de vier weken wordt geleegd.
Huishoudens die voorheen gebruik maakten van de
Plastic Heroes zak krijgen een speciale paarse PMD
Spaarzak,” aldus Dico Kuiper, de Alphense regisseur
afval en duurzaamheid.

Gemeente Son en Breugel deed een test
met omgekeerd inzamelen: in een half
jaar tijd is in de pilot wijk het restafval met
40% gedaald en is er meer dan twee keer
zoveel plastic ingezameld. De lokale
campagne´Scheiden, zo doe je dat!´daagt
alle inwoners uit om vanaf nu plastic,
metaal en drankenkartons iedere week in
dezelfde zak te doen.
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“In 2008 hebben wij op 12 plekken in de
gemeente ondergrondse containers geplaatst
voor de aparte inzameling van drankenkartons,
plastic, blik, glas en textiel. In de meeste gevallen
staan de containers vlak bij een supermarkt.
Binnen zes jaar is onze ingezamelde hoeveelheid
drankenkartons gestegen naar 109 ton in 2013.
Dat komt neer op 2,34 kilo per inwoner per jaar.
Dit percentage is de afgelopen jaren nagenoeg
stabiel, maar we verwachten in 2014 te stijgen
naar 120 ton”, aldus Jos Sluiter, afdeling Beheer,
team Buitenruimte en Vastgoed van de gemeente
Overbetuwe.

