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1. INLEIDING 

1.1  CONTEXT 

De provincie Zuid-Holland werkt samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere 

overheden aan een duurzame en circulaire samenleving. Het Strategiedocument Circulair Zuid-

Holland zet in op 5 actielijnen: aanjagen van netwerken en ketensamenwerking, kennis en innovatie 

ontwikkelen en delen, actualiseren van beleid en regelgeving, inrichting fysieke leefomgeving en 

inkoop en aanbesteding. Deze actielijnen komen terug in al de transitiethema’s: Bouw, Kunststoffen, 

Biomassa en Voedsel en Maakindustrie. (Bron: Circulair Zuid-Holland, Samen versnellen). Dit project 

valt onder het thema Kunststoffen. 

  

 

Figuur 1. Strategie en actielijnen Circulair Zuid-Holland 
 

Actielijn kunststofketen 

Bedrijven in provincie Zuid-Holland spelen een grote rol in de productie van kunststoffen. In de haven 

van Rotterdam bevindt zich een grote petrochemische sector die de ruwe grondstoffen voor 

kunststoffen produceren. De provincie kan daarmee een sleutelpositie innemen de nationale en 

globale transitie naar circulaire kunststoffen te versnellen.  

 

In Zuid-Holland wordt jaarlijks 230 kiloton kunststof gebruikt en afgedankt. Van deze stroom 

kunststof wordt op dit moment ruim 83% verbrand in afvalverbrandingsinstallaties (AVI) en slechts 

13% gerecycled in de daarvoor bestemde faciliteiten.  

Dit kan onder meer verbeterd worden door het zoveel mogelijk verbieden en belasten van 

wegwerpplastics, een ontwikkeling die ook landelijk en in Europa inmiddels is ingezet. De provincie 

kan innovatie en productie van alternatieven voor plastics steunen en samen met gemeenten 

recycling verhogen door betere bronscheiding (en nascheiding) van huishoudelijk afval, kantoorafval 

en winkelafval (door gedragsverandering, infrastructuur en ontwikkelen van geavanceerde 

scheidingstechnologieën). Daar waar kunststoffen een nuttige functie vervullen zullen ze circulair 

moeten worden ingezet; door mono stromen eerder op te vangen kunnen ze beter worden 
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gerecycled of worden hergebruikt. Ten slotte moet de productie van plastics uit alternatieve bronnen 

zoals emissies en organische afvalstromen verder opgeschaald worden. (Drift & Metabolic, 2021) 

 

Figuur 2: Materiaalstromenanalyse kunststoffen (Drift/Metabolic) 

1.2  AANLEIDING 

De transitie naar een circulaire kunststofketen, waaronder het reduceren van het gebruik van virgin 

kunststof en het recyclen van kunststof reststromen brengt diverse uitdagingen voor bedrijven.  

Kunststof reststromen komen op veel verschillende plaatsen, in kleine hoeveelheden en op 

onregelmatige tijden vrij. Hierdoor zijn de logistieke kosten voor de inzameling en verwerking vaak 

hoger dan de opbrengst van het materiaal. Een van de mogelijke oplossing is om de stromen van 

verschillende bedrijven te bundelen om zo een stroom te verzamelen die zuiver en groot genoeg is 

voor kunststof recyclers of voor hergebruik. 

1.3  DOELSTELLING 

Het doel van dit ketenproject is om de transitie naar een circulaire kunststofketen in Zuid-Holland te 

versnellen en daarmee de recycling- en hergebruikspercentages van kunststoffen te verhogen. Het 

ketenproject zal partijen bijeenbrengen om voor één of meerdere soortgelijke kunststofstromen een 

inzamel- en hergebruik en/of recyclingsysteem op te zetten. 

 

Het ketenproject richt zich op bedrijfsafvalstromen die vrijkomen in de havens en logistieke sector, 

bouw en infra, industrie en dienstensector. De land- en tuinbouw wordt in dit project niet 

meegenomen aangezien hier al veel andere initiatieven lopen. Hierbij kan gedacht worden aan de 

volgende afvalstromen: 

- Havens/ logistieke verpakkingen (IBC-containers, rekwikkelfolie, containers, jerrycans, etc.) 

- Bouw- en infra (PVC vloeren, kozijnen, verfemmers, kitkokers, kegels, folies, etc.) 

- Industrie en dienstensector (diverse stromen) 
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Omdat deze afvalstromen op veel verschillende plaatsen en op onregelmatige tijden in kleinere 

hoeveelheden vrijkomen, zijn de logistieke kosten vaak hoger dan de opbrengst van het materiaal. In 

dit ketenproject willen we de stromen van verschillende bedrijven juist gaan bundelen, zodat er een 

stroom ontstaat die dusdanig zuiver en groot is, waardoor deze voor kunststof recyclers interessant 

wordt. Daarbij zullen ook hergebruik-opties nadrukkelijk onderzocht worden evenals de inzet van 

gerecyclede kunststoffen in dezelfde of andere toepassingen. Wanneer het niet lukt om dit 

kostenneutraal te organiseren, kan er een beperkte bijdrage gevraagd worden aan de 

deelnemers/partners van het systeem. 

1.4  AANPAK 

Het proces is gestart met een inventarisatie van kunststof reststromen per sector, met als doel 

kunststofketens te identificeren waar veel waarde verloren gaat. Vervolgens zijn de kunststof ketens 

met de meeste potentie gekozen en verder in kaart gebracht. De R-ladder, weergegeven in figuur 3 is 

aangehouden voor de bevordering van de circulariteit (PBL, 2021). Tot slot zijn ketenbijeenkomsten 

georganiseerd. Het uiteindelijke doel van deze ketenbijeenkomsten is het opzetten van keten 

gedragen pilots om de transitie naar een meer circulaire stroom voor de gekozen kunststof 

reststroom te realiseren.  

 

 

Figuur 3: R-ladder 



Opzetten ketenprojecten kunststofrecycling 

Partners for Innovation / Schuttelaar & Partners  
10 juni 2022 | 6 

1.5  OPBOUW VAN HET RAPPORT  

Dit rapport is onderverdeeld per sector, die we hebben onderzocht. Hoofdstuk 2 omschrijft de bouw- 

en infrasector, met een inventarisatie van de kunststof reststromen en de geselecteerde stroom voor 

een ketenbijeenkomst. Hoofdstuk 3 beschrijft de ‘havens en logistiek’ sector, met de kunststof 

reststromen en de geselecteerde stroom voor een ketenbijeenkomst. Hoofdstuk 4 beschrijft de 

stroom van ‘kunststof folies’, die zowel in de logistiek als in de bouw wordt gebruikt. In hoofdstuk 5 

wordt verslag gedaan van twee ketenbijeenkomsten in de provincie Zuid-Holland en wordt advies 

gegeven over mogelijke vervolgstappen.  
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2. BOUW EN INFRA  

2.1  INVENTARISATIE KUNSTSTOF RESTSTROMEN 

In deze paragraaf wordt een inventarisatie gemaakt van de kunststof reststromen die voorkomen in 

de bouw- en infrasector in Nederland. Er wordt gekeken naar de grootte en samenstelling van de 

reststroom. Dit schetst het kader waarin een kansrijke kunststof reststroom gekozen kan worden. 

 

Grootte van de kunststof reststroom  

In 2018 werd er 25.122 kiloton aan afval geproduceerd in de bouw- en infrasector in Nederland 

(Rijkswaterstaat en CBS, 2020). Het aandeel kunststof in deze afvalstroom is ingeschat op 69 kiloton 

Hiervan is ca. 16 kiloton gerecycled (23%). Het overige kunststofafval is omgezet naar energie 

(Plastics Europe, NRK, 2018). 

 

In een materiaalstroomanalyse van Metabolic en Drift (2020) wordt ingeschat 

dat de bouw- en infrasector 4.6 kiloton aan kunststofafval produceert in de 

provincie Zuid-Holland. Data over het percentage recycling van bouwafval in 

provincie Zuid-Holland ontbreekt. Het is aannemelijk dat dit vergelijkbaar zal 

zijn met het Nederlandse gemiddelde van 23%.  

 

Zoals te zien in figuur 4, vormt PVC in Europa het grootste deel van de 

kunststof reststroom uit de bouw- en infrasector. Andere grote stromen zijn 

EPS, LDPE, HDPE en PP. Voor zover bekend zijn er geen cijfers voor 

Nederland of de provincie beschikbaar. Er is aangenomen dat de 

verhouding ruwweg hetzelfde is als in Europa.     

 

Samenstelling van de kunststof reststromen  

Kunststof wordt in de bouw voor diverse toepassingen gebruikt. Denk hierbij aan buizen, leidingen, 

kozijnen, isolatiemateriaal en verpakkingen. Om een beeld te krijgen waar de reststromen uit kan 

bestaan zijn oriënterende interviews met bouw- en sloopbedrijven uitgevoerd. Een samenvatting van 

de gesprekken is te vinden in Appendix A2. De vindingen zijn verder aangevuld met 

literatuuronderzoek.  

 

Figuur 5 geeft een overzicht van de veelvoorkomende toepassing van kunststoffen in de bouw- en 

infrasector. Omdat de toepassingen per type bouwproject verschillen, zijn infrastructurele projecten 

apart van woning en utiliteitsbouw bekeken. Verpakkingen, voorkomend in beide type projecten, 

vormen een derde categorie.   

Figuur 4. Kunststofafval per type in de 

bouw- en infra sector in Europa (bron: 

Conversio, 2018) 
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2.3  SELECTIE RESTSTROOM MET POTENTIE 

Bij het kiezen voor een reststroom met potentie voor circulaire verwerking binnen de bouw- en 

infrasector zijn een aantal keuzecriteria gebruikt. Zo is de mogelijke impactreductie van een 

verbetertraject van belang; de gekozen stroom moet zo groot mogelijk zijn en (deels) onbenut. 

Daarnaast is het een vereiste dat het materiaaltype recyclebaar is met huidige technieken, dat de 

stroom kan voldoen aan de inzameleisen van recyclers en dat een recyclingfaciliteit aanwezig is in de 

buurt van provincie Zuid-Holland.  

 

Om inzicht te krijgen welke reststromen de bovenstaande criteria voldoen zijn interviews met bouw- 

en sloop bedrijven gehouden. Hierin is specifiek gevraagd naar problematische kunststof reststromen 

evenals waar mogelijke kansen liggen. Een samenvatting van de gesprekken is te vinden in Appendix 

A2.  

 

 
 

 

 

 

Figuur 6.  De verschillende afvalstromen in de bouw (bron: Beelen) 
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Analyse grootste kunststof reststromen.  

PVC is de grootste materiaalstroom in de bouwsector. Er gebeurt echter 

al veel om deze stroom hoogwaardig te verwerken. Zo bestaat het 

Buizen Inzamel Systeem (BIS) om afval van de bouw- en infra in te 

zamelen en te verwerken. Verder blijkt uit interviews met 

afvalverwerkers Beelen, Renewi en bouwbedrijven van Wijnen en Dura 

Vermeer, dat PVC ook samen met de harde kunststoffen al relatief goed 

wordt ingezameld en verwerkt. PVC is goed schoon te maken door de 

hardheid. Materiaal dat is uit gesorteerd, kan daardoor alsnog 

gerecycled worden. Het recycling percentage van PVC uit de bouw is 

niet beschikbaar in de literatuur. Op basis van de voorstaande 

argumenten is het aannemelijk dat dit hoger zal zijn dan het gemiddelde 

recycling percentage van kunststoffen uit de bouw van 25%. De 

toepassing van PVC recyclaat in nieuwe producten zoals buizen is in 

Nederland gelimiteerd tot 40%. Dit komt omdat PVC geproduceerd voor 2005 lood bevat. Uit een 

interview met kunststofexpert Ingeborg Gort blijkt ook dat het gebruik van loodhoudend PVC 

recyclaat mogelijk zelf geheel verboden gaat worden door de Europese Unie.  

HDPE en PP reststromen worden via de inzameling van harde kunststoffen verwerkt. Potentiële actie 

blijft hierdoor beperkt tot scheiden met minder vervuiling binnen de bestaande infrastructuur. Harde 

kunststoffen worden onder meer door Van Werven gesorteerd en gerecycled.  

 

Hoewel het exacte volume van kunststof folies in de Nederlandse bouw niet bekend is, geeft van 

Beelen aan dat het mogelijk een interessante stroom voor recycling. Dit omdat het een relatief 

homogene stroom betreft die voornamelijk bestaat uit LDPE. De folie stroom bestaat voornamelijk 

uit afdekfolie en verpakkingen, en wordt door grote bouwers al ingezameld in een aparte bak. Uit 

een interview met afvalverwerker Beelen blijkt echter dat veel bakken worden afgekeurd wegens 

zand en vocht. Ook vormt de vervuiling met harde PET straps, stickers, diverse kleuren en bedrukking 

een probleem bij recycling. Renewi maakt in samenwerking met Heijmans al grote stappen voor 

betere inzameling en design for recycling. Het lijkt er echter op dat er nog veel potentie onbenut 

blijft.  

 

EPS (Expanded Polystyrene) heeft ook onbenutte potentie. EPS afkomstig uit de bouw- en 

sloopsector was tot voor kort nog niet recyclebaar, vanwege het feit dat er HBCD (broomhoudende 

brandvertragers) in werden toegepast. Hierdoor ging het altijd richting de verbrandingsoven. Door de 

ontwikkeling van nieuwe recyclingtechnologie en de opening van een nieuwe fabriek die deze 

techniek op industriële schaal toepast is recycling sinds 2021 wel mogelijk. Op dit moment zal het 

recycling percentage van HBCD-houdend EPS zeer laag zijn. 

 

Keuze 

Bij de interviews met bouw- en sloopbedrijven komen folie en EPS herhaaldelijk terug als 

problematische stromen. Zoals in figuur 4 te zien vormt EPS hierbij de grootste stroom. Tevens heeft 

het HBCD-houdend deel van deze materiaalstroom ook nog eens een zeer laag recycling percentage, 

gezien dit technisch pas sinds 2021 mogelijk is. EPS is daarom geselecteerd als reststroom die in 

aanmerking komt tot een pilot. LDPE folie is daarbij de tweede keuze die verder kan worden 

onderzocht als een pilot voor EPS niet haalbaar blijkt. De reeds verzamelde informatie omtrent LDPE 

folies is gedocumenteerd bij hoofdstuk 4.   

Figuur 7. Een Big Bag gevuld met 

buizen gemaakt van hard PVC  

(Bron: Buizen Inzamel Systeem) 
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2.4  ONDERZOEK EPS KETEN 

De geselecteerde EPS keten is nader in kaart gebracht met als doel om te bepalen of een 

ketenbijeenkomst en het opzetten van een gezamenlijk verbetertraject zinvol en haalbaar is. Er is 

onder andere gekeken naar verschillende typen EPS, waardeverlies en bottlenecks in de keten, de 

(innovatieve) spelers op de markt en eventuele interventies die kunnen worden gemaakt om 

circulariteit in de keten te verhogen. 

 

Veelvoorkomende typen EPS  

EPS (Expanded PolyStyrene) is in Nederland ook wel bekend onder de namen Airpop®, tempex en 

piepschuim. Het EPS dat toegepast wordt in de bouw- en infrasector is onder te verdelen in twee 

hoofdcategorieën: 

- HBCD-houdend EPS: Om de gewenste brandwerende eigenschappen te verkrijgen die 

benodigd zijn in de bouw, werd in het verleden een bromideverbinding (HCBD) verwerkt in 

EPS. Deze stof is inmiddels aangemerkt als zeer zorgwekkende stof en mag sinds 2015 niet 

meer worden toegepast. Gezien de levensduur van bouwwerken bevat vrijwel alle EPS 

afkomstig uit de sloop HBCD. Waar niet HBCD-houdend EPS al goed gerecycled kan worden, 

is HBCD-houdend EPS sinds 2021 pas recyclebaar. PolyStyreneLoop in Zeeland maakt 

recycling mogelijk middels een fysisch recycling proces waarbij polystyreen en broom 

teruggewonnen worden. Uit een levenscyclusanalyse blijkt dat fysische recycling de CO2 

uitstoot halveert ten opzichte verbranding van het materiaal.   

- HBCD-vrij EPS: Snijafval van nieuwbouw en renovatie en sloopafval van ná 2015 bevat geen 

HBCD meer. Sindsdien wordt door toevoeging van PolyFR de gewenste brandwerende 

eigenschappen verkregen. EPS dat toegepast is als ophoging bij infrastructurele projecten is 

ook vaak HBCD-vrij, gezien er geen risico heeft dat dit materiaal vlam kan vatten. HBCD-vrij 

EPS is, mits schoon en zuiver, mechanisch te recyclen en weer tot nieuw polystyreen te 

verwerken. Het verschil tussen de twee typen EPS is niet te zien.   

 
Figuur 8. De diverse toepassingen van EPS, met een omschrijving van voorkomende 

verontreinigingen en verwerkingscriteria. (Giraf Results, 2019) 
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De EPS keten 

Figuur 9 toont betrokken partijen die samen de EPS keten vormen. In de figuur is te zien dat snijafval 

van de bouw al goed wordt verwerkt; zo’n 65% wordt gerecycled. Het HBCD-houdend EPS uit de 

sloop vormt de grootste stroom maar wordt op het moment nog maar zelden gerecycled. Het 

onderzoek zal zich om deze reden verder op deze stroom toespitsen. 

Figuur 9. Ketenpartijen als onderdeel van de EPS keten, met cijfers uit 2018 (gebaseerd op onderzoek 
van Conversio (2020) en Giraf Results (2019) en interviews met ketenpartijen). 

 

Bottlenecks HBCD-houdend EPS  

De cijfers uit figuur 9 zijn uit 2018. Recycling van HBCD-

houdend EPS was op dat moment was nog niet mogelijk. In 

een interview met PolyStyreneLoop kwam echter naar voren 

dat er in 2022 nog maar zeer weinig HBCD-houdend EPS de 

plek van recycling bereikt, terwijl ze een capaciteit van 3000 

ton per jaar hebben.  

 

Uit interviews met sloopvereniging VERAS, sloopaannemer 

Kruiswijk en uit documentatie van een bijeenkomst van EPS 

producenten brancheorganisatie Stybenex komen diverse 

redenen naar voren waarom de inzameling en recycling van 

EPS nog niet goed op gang is gekomen. Deze ‘bottlenecks’ worden op de volgende pagina nader 

toegelicht. Elke beschreven bottleneck heeft een cijfer dat overeenkomt met een cijfer in figuur 9. 

Hierdoor is visueel weergegeven waar in de keten de bottleneck zich voordoet.    

 

Figuur 10. De opening van PolyStyreneLoop in 2021 
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(1) Gebrek aan informatie en bewustwording: Recycling van HBCD-houdend EPS is pas sinds 2021 

mogelijk. Gecontroleerde verbranding was voor 2021 de best mogelijke verwerking. Niet alle slopers 

zijn op de hoogte van de nieuwe recyclemogelijkheid.  

(2) Ruimtegebrek: Bij veel bouw- en sloopprojecten is maar beperkte ruimte op het terrein. Denk 

hierbij aan projecten in drukke stedelijke gebieden. Hierdoor kan het voorkomen dat er alleen ruimte 

is voor één afvalcontainer waar vervolgens alle typen materiaal in verdwijnen. Voldoende ruimte is 

een voorwaarde voor aparte inzameling.  

(3) Inzamelingskosten: Het plaatsen en ophalen van elke aparte inzamelbak kost geld. Tevens is er 

extra tijd en moeite benodigd om het EPS gescheiden te houden van andere materialen en in de 

juiste bak te deponeren. Vervolgens moet het EPS nog worden ‘opgewerkt’. Bart de Wijs van Poredo 

geeft aan dat er op dit moment € 500 per ton EPS bijgelegd moet worden om de extra kosten van 

recycling in de keten te dekken.  

(3) Handhaving: Officieel moet men EPS afvalmateriaal bij 75kg of meer apart inzamelen. Echter, dit 

gebeurt volgens EPS producenten niet omdat hier weinig tot niet wordt gehandhaafd. Materiaal 

wordt vaak ‘gemelangeerd’ in het gemengd bouw- en sloopafval. In Duitsland wordt HBCD-houdend 

en EPS snijafval materiaal wel al goed gescheiden ingezameld. De genoemde redenen zijn hiervoor de 

hoge stortkosten en strenge handhaving. De cruciale rol van de wet en regelgeving wordt hier 

duidelijk.   

(4) Vervuiling van de stroom: EPS uit de sloop kan diverse soorten vervuiling bevatten. De meest 

voorkomende verontreinigen zijn zand, cement, hout, tape, vocht, lijm, metselwerk en bitumen. Is de 

vervuilingsgraad te hoog, dan is het materiaal niet meer te recyclen. Soms is EPS ‘gesandwicht’ 

tussen een buitenlaag gemaakt van aluminium of kunststof. In dit geval is het materiaal ook niet 

meer recyclebaar. Er wordt nog steeds EPS op de markt gebracht dat niet te recyclen is door een 

dergelijke sandwich structuur.   

(4) Verwarring met andere materialen: Identificatie van EPS is niet altijd even makkelijk. Voor het 

ongetrainde oog kan het lijken op andere isolatiematerialen zoals XPS, PUR en PIR. Hierdoor kan het 

materiaal soms op de verkeerde verwerkingslocatie terecht komen.  

(4) Menging van verschillende type EPS: bij renovatieprojecten komen meerdere soorten EPS vrij. 

Denk hierbij aan verpakkingen, snijafval en oud bouwmateriaal. Er kan een vermenging ontstaan van 

EPS mét en zonder HBCD. Een dergelijke mengstroom wordt afgekeurd bij een mechanische recycling 

installatie en is ook bij PolyStyreneLoop niet te recyclen. Verder is het lastig om HBCD-houdend EPS 

te herkennen: er bestaat op dit moment geen visueel verschil tussen HBCD-houdend en HBCD-vrij 

EPS. Alleen op basis van de leeftijd van het gesloopte object en aard van de toepassing kan men 

inschatten om welk type EPS het gaat.  

(5) Beperkt aantal hubs: Er zijn op dit moment 3 inzamelhubs in Nederland. Om het gescheiden EPS 

weg te brengen voor recycling moeten vaak extra kilometers gemaakt worden t.o.v. verbranding van 

het materiaal. Omdat EPS volumineus is, moet er vaak een lange afstand op en neer worden gereden. 

Dit probleem is deels op te lossen door het EPS kleiner te maken met een zogenoemde ‘compacteer 

machine’. Een dergelijke machine kost echter geld en tijd, gezien de machine moet worden gehuurd 

en het materiaal handmatig moet worden ingevoerd. Voor kleinere projecten is dit dus geen optie.   

(6) Wet en regelgeving tegen hergebruik: HBCD is aangemerkt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). 

Circulaire verwerking anders dan recycling is daarom niet toegestaan. Dit beperkt de mogelijkheden 

voor circulaire verwerking.  
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Ontwikkelingen omtrent HBCD-houdend EPS 

Er is onderzoek gedaan naar belangrijke ontwikkelingen op het gebied van HBCD-houdend EPS om 

een beter beeld te krijgen van de EPS markt en om te voorkomen dat dubbel werk wordt verricht. De 

volgende ontwikkeling zijn geïdentificeerd: 

- Bitumen en EPS: Renewi, Kingspan Unidek, Fraunhofer en PolyStyreneLoop ontwikkelen een 

technologie om bitumen van EPS te kunnen scheiden. Bitumen vormt op dit moment een 

vervuiling in de EPS stroom die recycling vermoeilijkt of in sommige gevallen onmogelijk 

maakt. De eerste resultaten van het project zien er veelbelovend uit. Gezien EPS veel in 

dakbedekking wordt toegepast kan dit leiden tot aanzienlijke verhoging van materiaal dat te 

recyclen is. 

- UPV: Tijdens een ketenbijeenkomst van bracheorganisatie Stybenex in 2021 hebben een 

aantal grote producenten van EPS aangegeven om mee te willen werken aan een 

uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV). Hierbij wordt door producenten geld 

vrijgemaakt om recycling te financieren. De UPV moet nog in praktijk worden gebracht.   

- Pilots: Sloopvereniging VERAS heeft met diverse slopers twee pilots uitgevoerd om HBCD-

houdend EPS in te zamelen en richting PolyStyreneLoop te sturen. De inzichten uit deze 

pilots zijn reeds verwerkt in de bottlenecks. 

 

Aangrijpingspunten ter verbetering  

Met een goed beeld op de bottlenecks en de marktontwikkelingen zijn op hoog niveau de 

aangrijpingspunten voor verbetering gedestilleerd: 

- Wet- en regelgeving: aanpassingen aan wet- en regelgeving kan de circulaire verwerking van 

EPS bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die transport makkelijker maken, of 

het verplicht stellen van HBCD-houdend EPS.    

- Handhaving: wet- en regelgeving en handhaving gaan hand in hand. Strengere handhaving 

kan er voor zorgen dat de regels beter worden nageleefd. Een mogelijke aanpassing is 

bijvoorbeeld het verhogen van de steekproeven op bouw- en slooplocaties.   

- Manier van aanbesteden: Door eisen te stellen aan verwerking van reststoffen in de 

aanbesteding kan de hoeveelheid ingezameld materiaal worden verhoogd. Dit is ook wel 

bekend als circulair aanbesteden. Deze vorm van aanbesteden zal met name relevant zijn bij 

bouwproject waarbij eerst gesloopt zal worden.  

- Verdeling van de kosten: Op dit moment worden de kosten van recycling met name 

gedragen door één partij; de sloopaannemers. Door gezamenlijk afspraken te maken en de 

kosten samen met ketenpartijen te dragen worden de lasten eerlijker verdeeld.  

- Hoeveelheid inzamelpunten: Het aanbieden van meer inzamelpunten verlaagt de kosten en 

tijd besteed aan transport van ingezameld HBCD-houdend EPS. 

- Techniek voor inzameling: verbetering van inzamelingstechnieken en methodes kan 

inzameling op locatie vergemakkelijken. Denk bijvoorbeeld aan een gemakkelijk beschikbare 

’compacteer’ machine, of een manier om materialen ter plekke te herkennen.  

- Bewustwording verwerkingsopties: In de bottlenecks werd duidelijk dat niet alle 

sloopaannemers op de hoogte zijn van de verwerkingsmogelijkheden van HBCD-houdend 

EPS. Bewustwording en het verstrekken van de juiste informatie over de mogelijkheden kan 

een rol spelen om recyclingpercentage te verhogen. 

- Bewustwording zuiver inzamelen: In de bottlenecks werd duidelijk dat diverse 

isolatiematerialen werden verward met HBCD-houdend EPS, en dat ingezameld HBCD-

houdend EPS soms alsnog wordt afgekeurd door vervuiling en onzuiverheden. 
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Bewustwording over hoe HBCD-houdend EPS kan worden herkent en moet worden 

ingezameld is daarom een belangrijk aangrijpingspunten voor verbetering.  

- Losmaakbaarheid: Sommige nieuwe EPS producten worden ‘gesandwicht’ tussen lagen van 

ander materiaal. Ook wordt EPS soms onlosmakelijk gemonteerd, bijvoorbeeld met lijm. 

Hoewel het vrijkomende HBCD-houdend EPS niet meer kan worden aangepast, kan recycling 

van HBCD-vrij EPS wel worden bevorderd door te ontwerpen voor recycling.  

2.5  KETENBIJEENKOMST HBCD-HOUDEND EPS  

Opzet ketenbijeenkomst 

Het doel van de ketenbijeenkomst is om koplopers uit de keten bij elkaar te brengen, kennis te delen 

en samen een vervolgproject te initiëren om circulaire verwerking van HBCD-houdend EPS te 

bevorderen. De sessie is opgesplitst in drie delen om de beoogde doelen te bereiken. In het eerste 

deel worden de bottlenecks gepresenteerd en bediscussieerd om verdere bottlenecks op te halen. In 

het tweede deel worden deelnemers ingedeeld in groepen om ideeën te genereren om de 

bottlenecks aan te pakken. Het derde deel focust op formuleren van een concrete pilot op basis van 

de opgehaalde ideeën. Figuur 11 en 12 tonen een deel van de gebruikte materialen. 

 

De ketenbijeenkomst HBCD-houdend EPS is opgezet in nauwe samenwerking met provincie Zuid-

Holland, Stybenex, de producentenorganisatie van EPS producenten en VERAS, de branchevereniging 

voor sloopaannemers en asbestverwijderings-bedrijven.  

 

 

Figuur 11 en 12. Werkbladen gebruikt tijdens deel twee en drie van de workshop. 

    
Resultaten ketenbijeenkomst 

De ketenbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 17 maart 2022. Een compleet verslag van de 

ketenbijeenkomst is te vinden in appendix A1. Onder de 17 deelnemers bevonden zich een EPS 

producenten, verwerkers van HBCD-houdend en HBCD-vrij EPS, een sloopaannemer en een 

medewerker van PolyStyreneLoop, de recycler van HBCD-houdend EPS.  

 

Een dag voor de ketenbijeenkomst was het faillissement van PolyStyreneLoop bekend geworden. 

Desondanks zagen de deelnemers nog steeds de noodzaak om de HBCD-houdend EPS stroom beter 

te verwerken. Tijdens de sessie is de keten en bottlenecks uitgebreid bediscussieerd. Ook zijn er 

diversie ideeën bedacht om recycling te bevorderen, zoals een mobiele schredder/compacteer 

vrachtwagen en het kleuren van EPS om vermenging van HBCD-houdend EPS met HBCD-vrij EPS te 

voorkomen. De sessie eindigt met een discussie waarbij naar mogelijke gezamenlijke acties wordt 
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gezocht. Door de onzekere situatie rondom PolyStyreneLoop is het niet gelukt om ter plekke 

concrete plannen te formuleren.  

   
Afbeelding 11: impressie van de ketenbijeenkomst HBCD-houdend EPS 

2.6  MOGELIJKE VERVOLGACTIES 

Er zijn een vervolgacties nodig om de circulaire verwerking van HBCD-houdend EPS verder te 

brengen. Door het faillissement van PolyStyreneLoop is besloten toch besloten om HBCD-vrij EPS bij 

deze actielijnen te betrekken. Dit omdat hier directe resultaten kunnen worden geboekt en dit niet 

afhankelijk is van of en wanneer PolyStyreneLoop doorstart. Later kan de actie dan worden 

uitgebreid naar HBCD-houdend EPS wanneer dit weer mogelijk is. Op basis van de verkregen 

informatie uit de ketenbijeenkomst zijn de volgende actielijnen geïdentificeerd: 

 

Onderzoek UPV systeem (focus op HBCD-houdend sloopafval) 

Vanuit Stybenex kan er namens de producenten een onderzoek gestart worden om de haalbaarheid 

en invoering van een vrijwillige UPV (Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid) regeling te 

onderzoeken. Met een UPV kunnen de extra kosten voor de circulaire verwerking van HBCD-houdend 

EPS afval worden gefinancierd.  

- Hoeveel ton HBCD-houdend sloopafval kan er jaarlijks worden ingezameld en hoe ontwikkelt 

zich dit in de tijd? 

- Wat zijn de extra kosten voor circulaire verwerking nu en in de toekomst en hoe kunnen 

deze kosten en baten worden verdeeld over de ketenpartijen? 

- Hoe kan dit systeem het beste worden georganiseerd? 

- Kan deze vrijwillige UPV middels een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) worden 

vastgesteld voor de hele markt? 

Beoogde trekker: Stybenex, i.s.m. producenten en ketenpartners 

 

Wet- en regelgeving (beide stromen)  

Tijdens de ketenbijeenkomst werd duidelijk dat handhaving een cruciale rol kan spelen. In Duitsland 

wordt HBCD-houdend en EPS snijafval materiaal wel al goed gescheiden ingezameld door hoge 

stortkosten en strenge handhaving. In Nederland moet EPS afvalmateriaal bij 75kg of meer apart 

ingezameld worden. Echter, dit gebeurt zelden omdat er weinig handhaving is en aparte inzameling 

extra kosten meebrengen. Het is dus interessant om de volgende vragen te onderzoeken:   

- Hoe kan de wet- en regelgeving worden aangescherpt? 

- Welke mogelijkheden zijn er voor scherpere handhaving, vanuit de omgevingsdienst? 

- Wat zijn de (neven)effecten van strengere handhaving? 

- Wat zijn de mogelijkheden voor circulair inkopen en aanbesteden van bouw- en 

sloopprojecten om de EPS inzameling en verwerking te verbeteren? 
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- Beoogde trekker: Provincie Zuid-Holland, i.s.m. omgevingsdienst en Ministerie IenW, RWS, 

bouw- en sloopbedrijven 

 

Verhogen aantal inzamelhubs (beide stromen)  

Op moment van schrijven zijn er 18 inzamellocaties voor niet HBCD-houdend EPS afval in Nederland, 

waarvan drie inzamelhubs ook HBCD-houdend EPS innemen. Door de hoeveelheid inzamelplekken te 

verhogen wordt het gemakkelijker voor bedrijven om beide stromen EPS te recyclen. Op korte 

termijn is er vooral behoefte aan het beter inzamelen van EPS bouwafval. Zodra de mogelijkheden 

voor HBCD-houdend EPS afval uit de sloopprojecten beschikbaar zijn kan dit ook via deze hubs 

worden ingezameld.  

- Wat zijn strategische locaties voor extra inzamelhubs? 

- Welke partijen zijn bereid om de rol van inzamelhub te vervullen?   

 

Beoogde trekker: Inzamelaars (Poredo, Renewi), in samenwerking met bouw- en sloopbedrijven en 

verwerkers 

 

Verbetering van inzameling en recycling (beide stromen)   

Tijdens de ketenbijeenkomst zijn een aantal interessante ideeën besproken om inzameling te 

vergemakkelijken, zoals het ontwikkelen van een mobiele compacteermachine die gemakkelijk 

verplaatst kan worden tussen verschillende bouw- en slooplocaties. Een lange termijn optie is het 

markeren of kleuren van nieuw EPS om vermenging van sloopafval met snijafval bij 

renovatieprojecten te voorkomen. Bij deze actielijn staan de volgende vragen centraal:   

- Zijn de ideeën voor gescheiden inzameling en compacteren technisch haalbaar? 

- Wat zijn de beoogde kosten en baten voor het inzamelen en verwerken van EPS bouwafval 

en HBCD-houdend sloopafval. 

- Hoe kan er bij de productie het ontwerp en in het bouwproces al rekening gehouden 

worden met toekomstige verwerking? 

Beoogde trekker: Inzamelaars (Poredo, Renewi), in samenwerking met bouw- en sloopbedrijven en 

verwerkers. 

 

Subsidiemogelijkheden 

- Circulaire ketenprojecten (rvo.nl): De subsidieregeling ‘Circulaire ketenprojecten’ van 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is bedoeld om MKB ondernemers te 

ondersteunen bij het circulair maken van een product- of materiaalketen. De 

subsidieregeling is van 2 mei tot 30 september opengesteld.  

- Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (zuid-holland.nl): Met deze 

subsidieregeling probeert provincie Zuid-Holland het organiserend vermogen van regionale 

netwerken die zijn gericht op innovatie te versterken. Het thema van deze regeling is dit jaar 

de circulaire economie. circulair. Deze regeling wordt ergens in juni opengesteld. 

- Kansen voor West III (kvw3.kansenvoorwest.nl): Dit programma heeft als doel het 

bevorderen van de concurrentiekracht van West-Nederland. De focus ligt op de transitie 

naar een volledig circulaire economie. Middels een meerdere financieringsinstrumenten 

worden projecten ondersteund. Het programma loopt van 2022 tot en met 2029  

- INTERREG-project Di-Plast (nweurope.eu): Het Europese programma Di-Plast ondersteunt 

mkb-ondernemers, die aan de slag zijn of willen met kunststofrecycling middels vouchers 

van 1000 tot 7500 euro per project. De derde call is open tot 15 mei 2022.



3. LOGISTIEKE VERPAKKINGEN  

3.1  INVENTARISATIE KUNSTSTOF RESTSTROMEN  

3.1.1  Inleiding 

In deze paragraaf wordt een inventarisatie gemaakt van de kunststof reststromen die voorkomen in 

de haven- en logistieksector in Nederland. Er wordt gekeken naar de grootte en samenstelling van de 

reststroom. Dit schetst het kader waarin een kansrijke reststroom gekozen kan worden. 

 

3.1.2  Cijfers kunststof reststromen haven van Rotterdam 

In de haven van Rotterdam zijn veel verschillende typen reststromen. Als we specifiek kijken naar 

kunststofreststromen dan zien we in een verslag uit 2019, gepubliceerd door de ‘Port of Rotterdam’ 

en ‘Circle Economy’, dat 83.6 kiloton bestaat uit plastic en rubbers. Dit bevat verschillende soorten 

verpakkingen en industriële componenten. In figuur 11 is een verdeling in reststromen in de haven 

van Rotterdam te zien. Van deze 83.6 kiloton plastic en rubber reststroom is meer dan 13 kiloton aan 

plastic reststroom en 70 kiloton aan gemixt plastic en rubbers door in totaal 74 grote bedrijven 

geproduceerd. Significante hoeveelheden zijn afkomstig van huishoudelijk afval (11 kiloton), 

zeevarende schepen (18.000 kubieke meter) en binnenlandse schepen (meer dan 16 kiloton) in de 

provincie Zuid-Holland (Circle Economy, 2019). Figuur 11 weergeeft een overzicht van plastic 

reststromen door de haven van Rotterdam (2016). Helaas zijn er weinig tot geen details beschikbaar 

over de typen kunststoffen binnen de plastic en rubber reststromen.  



Figuur 11: Overzicht verschillende reststromen door de haven van Rotterdam in 2016, banen zijn in relatieve grootte van de stroom



 

 

 

 
Figuur 12: Overzicht van plastic reststromen door de haven van Rotterdam in 2016 

 

Het Centraal Bureau Statistieken heeft in 2021 cijfers weergegeven van verschillende niet-chemisch 

industriële reststromen naar afvalcategorie. Hierin is te zien dat kunststof- en rubberafval in 2019 

verantwoordelijk is voor ongeveer 300.000 kiloton. Ook hier ontbreekt verdere specificatie van het 

soort reststroom. Wel kan uit figuur 13 geconcludeerd worden dat de hoeveelheid kunststof- en 

rubberafval vrijwel gelijk gebleven is (CBS, 2021).   

 

 
Figuur 13: Vrijgekomen overig niet-chemisch industrieel afval naar afvalcategorie (CBS, 2021) 
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3.1.3  Cijfers kunststof reststromen zorgsector provincie Zuid-Holland 

Naast de haven van Rotterdam komt een groot gedeelte van de kunststof reststromen in de provincie 

vanuit de zorgsector. Onder de zorgsector verstaan we ziekenhuizen en zorginstellingen gelegen in de 

provincie.  

 

Om de reststromen van de ziekenhuizen in beeld te brengen hebben we gebruik gemaakt van recente 

data van een onderzoek naar plastic reststromen in het OLVG, gelegen in Amsterdam. Hieruit blijkt 

dat meer dan 50% van de totale kunststof reststroom in het ziekenhuis veroorzaakt wordt door 

wegwerpverpakkingen, binnen deze groep zijn 15 verschillende typen kunststof, een uitgebreid 

overzicht hiervan is terug te vinden in de bijlagen 4.2.1 van dit document (Circle Economy & 

Nederland Circulair, 2019).  

 

3.1.4  Cijfers kunststof reststromen kantoorpanden provincie Zuid-Holland 

Een derde sector waar een groot gedeelte van de kunststof reststromen vrijkomen in de provincie zijn 

kantoorpanden. Om de reststromen van de kantoorpanden in beeld te krijgen hebben we gebruik 

gemaakt van recente data van BOMA, een distributeur in schoonmaakmiddelen. In Den Haag en 

Rotterdam leveren zij maandelijks 4.421 verpakkingen wisselend van 500 milliliter tot 20 liter. Dit zijn 

53.052 verpakkingen per jaar. Uit gesprekken met CSU en GOM maken we op dat een groot deel, dan 

al niet al deze verpakkingen na gebruik in de verbrandingsoven terecht komen.  

 

3.1.5  Analyse van de kunststof reststromen  

Binnen de sector havens en logistiek zijn er verschillende kunststof reststromen. Om een 

gedetailleerd beeld te krijgen van de verschillende kunststof reststromen is er een onderverdeling 

gemaakt tussen de logistieke reststromen en reststromen afkomstig van de haven.  

 

Logistieke reststromen 

In de logistieke sector zijn reststromen voornamelijk afkomstig van verpakkingen, deze verpakkingen 

bestaan uit High Density Polyethyleen (HDPE). Een uitgebreide samenvatting van deze soort kunststof 

volgt later in het rapport. Daarbij worden producten tijdens het vervoer vrijwel altijd omwikkeld met 

folies, deze bestaan uit Low Density Polyethyleen (LDPE). Een weergave van de verschillende 

logistieke reststromen is te zien in figuur 14.   
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Figuur 14: Logistieke reststromen 
 
 
Havens reststromen  

In de haven van Rotterdam zijn de kunststof reststromen afkomstig van de industriële bedrijven en 

van de in- en uitvarende schepen. Mede door het vele verkeer zijn afvalstromen hier vaak vervuilend 

en onduidelijk in beeld te brengen. Hieronder de verschillende havens afvalstromen op een rij:  

- Olie en vethoudende scheepsafvalstoffen  

- Afval van de lading 

- Overige scheepsafvalstoffen (huishoudelijk, gevaarlijk afval, etc.) 
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Figuur 15: Haven reststromen  
 

 

3.2  SELECTIE RESTSTROOM MET POTENTIE  

Om inzicht te krijgen in kansrijke reststromen, hebben we een inventarisatie gemaakt van materialen 

die in deze specifieke sectoren ingezet worden. We hebben ons hierbij gefocust op de stromen PP, 

PET en HDPE. De reden hiervoor is, dat deze 3 plasticsoorten goed tot zeer goed recyclebaar zijn in 

het huidige sorteer- en inzamelsysteem.  Tegelijkertijd hebben we gekeken naar het potentieel qua 

opstart van mogelijke pilots, waarbij de stroom momenteel niet alleen grotendeels onbenut, maar 

ook relatief eenvoudig opschaalbaar is. Tot slot hebben we gekeken naar het huidige volume en het 

theoretische volume. Op die manier kunnen we kansen identificeren door na te gaan waar de 

bottlenecks liggen rondom het gebruik van recycled content.  

 

Pallets en kratten zijn voor de hand liggende aandachtspunten, maar ondanks de enorme 

hoeveelheden die in de markt (meer dan 8 miljoen H1 pallets en tientallen miljoenen vleeskratten van 

de E-serie) aanwezig zijn, is deze categorie ook al vrij goed georganiseerd in zowel retour-systemen 

alsook een hoge logistieke organisatiegraad rondom het wassen en schoonmaken van deze categorie. 

Tegelijkertijd zijn de kratten vrijwel grotendeels van virgin materiaal. Dit heeft te maken met de 

strenge voedselveiligheidseisen vanuit overheden.     

 

De keuze is hier gevallen op kunststof reststromen van HDPE in de logistieke sector. Dit vanwege het 

feit dat HDPE goed recyclebaar is en de betreffende afvalstromen relatief schoon zijn (mono-stroom).  
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Figuur 16: Theoretische volumes transport en opslag (Polymer Science Park, 2018) 

 

Jerrycans     

De eerste potentiële reststroom is de reststroom van jerrycans. Jerrycans zijn 

verkrijgbaar in veel verschillende formaten, uiteenlopend van 500 milliliter tot 25 

liter (Euromouldings, 2021). In 2018 heeft Polymer Science Park (PSP) onderzoek 

gedaan naar de volumes en potentie van recyclaat in verschillende 

productfamilies in Nederland. Hieruit bleek dat van een theoretisch volume van 

17.500 kiloton jerrycans, maximaal 50% gebruikt wordt voor recyclaat. Als gevolg 

van geldende keurmerken bij het directe contact met vloeistoffen in de jerrycans, 

dit geldt ook voor vaten en IBCs (Polymer Science Park, 2018). Een gemiddelde 

jerrycan van Euromouldings is gemaakt van HDPE, heeft een gewicht van 850 g ± 

5% en een inhoud van ± 22 liter. In 2021 werden er bij Euromolding circa 5,5 miljoen jerrycans 

geproduceerd (Euromoldings, 2021b). Op 1 pallet passen 84 jerrycans. Het voordeel van jerrycans is 

dat dit een relatief schone reststroom is en het duidelijk te erkennen is wat er in de jerrycan gezeten 

heeft.   

 

IBC-containers 

De tweede potentiële reststroom is de reststroom van een Intermediate Bulk 

Container (IBC-container).  Een IBC-container is gemaakt van HDPE, heeft een 

inhoud van 1000 liter en staat in een stalen kooi op een kunststof pallet. Het 

gemiddelde gewicht van een IBC-container is 50-65 kilogram. Exploitant 

Eco2Clean vertelt dat het heffen van statiegeld op een IBC-container een 

goede formule is om de keten circulair te houden, zo vragen zij 450 euro 

statiegeld. Voor vaten geldt hetzelfde als voor IBC-containers.  
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Pallets en kratten 

HDPE Kunststof pallets en kratten vertegenwoordigen eveneens een grote 

stroom aan logistieke (retour)-producten. Het theoretische volume van 

kunststof pallets omvat 36.700 kiloton. Kratten en trays zijn samen nog eens 

goed voor 35.700 kiloton in Nederland in 2018 (Polymer Science Park, 2018). 

Pallets, kratten en trays zijn in hoge mate gestandaardiseerd en worden 

zowel in de Food als de non-food sector veelvuldig ingezet. Toch valt deze 

categorie af aangezien deze al vrij goed circulair georganiseerd is. Mede door 

het door het heffen van zowel statiegeld en via ”reversed logistics“-systemen. 

Kratten worden meestal pas opgehaald zodra het volume dusdanig groot is 

dat er ofwel een vrachtwagen gevuld kan worden ofwel tot een volle truck geclusterd kan worden via 

meerdere dicht bij elkaar gevestigde bedrijven. De kratten worden vervolgens afgeleverd naar diverse 

in Nederland gevestigde krattenwasserijen zoals bijvoorbeeld Clean-Machine B.V., Habe 

krattenwasserij en HB RTS Krattenwasserij om vervolgens weer terug geleverd te worden aan de 

rechtmatige eigenaar die de kratten weer gevuld in roulatie brengt. Gezien de hoge organisatiegraad 

van retour-systemen in deze categorie is verder onderzoek niet noodzakelijk.     

 
Keuze 

Op basis van bovenstaande voorbeelden is voor het nader onderzoeken van mogelijkheden tot het 

opzetten van ketensamenwerkingen voor provincie Zuid-Holland gekozen voor reststromen afkomstig 

van jerrycans in de schoonmaakindustrie. Reden is dat dit een relatief schone mono-stroom is. 

Daarnaast is er een optie voor het indienen van statiegeld, hier zijn al meerdere succesformules voor 

in werking bij IBC-containers, vaten, pallets en kratten. Voor deze pilot zullen we in het kader van 

haalbaarheid de focus leggen op jerrycans in de schoonmaakindustrie.  

 

Bijkomend voordeel is dat deze stroom relatief eenvoudig verder opgeschaald en uitgebreid kan 

worden naar andere afvalstroom-categorieën, denk hierbij aan oliën en chemicaliën. Uiteindelijk zou 

de uitbreiding van een olie-categorie zelfs uitgebreid kunnen worden naar consumentenmarkten via 

bijvoorbeeld stadshubs.  

3.3  ONDERZOEK HDPE JERRYCAN KETEN SCHOONMAAKINDUSTRIE 

3.3.1  Introductie  

In deze paragraaf wordt de keten van HDPE nader in kaart gebracht. Er wordt onder andere gekeken 

naar de huidige keten van HDPE in jerrycans in de schoonmaakindustrie en de bottlenecks in deze 

keten, wie de (innovatieve) spelers zijn op de markt en waar eventuele aanpassingen kunnen worden 

gedaan om circulariteit in de keten te bevorderen. 

 

3.3.2  High Density Polyethyleen 

HDPE staat voor High Density Polyethyleen (ofwel hoge dichtheid polyethyleen) en is 

gemaakt van aardolie, bestaande uit koolstof en waterstof. HDPE is uitstekend recyclebaar. 

Doordat HDPE een sterk en ondoorzichtig waterafstotende plasticsoort is, worden hier 

vaak flessen, emmers en vaten van gemaakt. Omdat deze plasticsoort bovendien erg stevig 

is, wordt het ook vaak gebruikt voor plastic pallets en kratten. HDPE gaat lang mee, wat de 

kunststof ook zeer geschikt maakt voor speelgoed en onderdelen van auto’s. Hoewel HDPE ook 
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beschikbaar is in folies, focussen we ons in deze studie op de vormvaste HDPE-kunststof producten 

(rigids).  

 

3.3.3  Keuze jerrycans in de schoonmaakindustrie 

In de schoonmaakindustrie worden zowel jerrycans als flessen in veelvoud gebruikt. In 2020 is er een 

pilot opgestart om de flessen in deze sector verder te harmoniseren. Dit is de pilot harmonisatie van 

Plastic Pact Nederland en NVZ, “Circular Packaging Professional Detergents”. Hierbij wordt de focus 

gelegd op het harmoniseren van non-food flessen om recycling te bevorderen. De pilot liep van 

oktober 2020 tot november 2021 en bleek een succes, vertelt Gijs Langeveld. Aan het eind van de 

keten staat het schoonmaakbedrijf, deze zamelt met een 240 liter container de 

schoonmaakverpakkingen in. Chauffeurs van Hazet halen de lege verpakkingen op en slaan deze op in 

het distributiecentrum tot er een bulk ontstaat. De bulk gaat vervolgens naar de recyclelaar toe. Hier 

worden de verpakkingen gereinigd en versnipperd. Als granulaat gaan de bulk naar Eurobottle Flestic 

waar er weer nieuwe schoonmaakverpakkingen van worden geblazen. De leerpunten uit het project 

zijn het transport, de inzamelmiddelen, afspraken met de eindgebruiker en de retourstroom 

inzameling. Met deze ontwikkeling op gebied van flessen is het voor dit ketenproject gunstig om de 

grote stroom jerrycans in de schoonmaakindustrie verder in kaart te brengen met als doel deze te 

verduurzamen.  

 

Hoewel HDPE goed te recyclen is, zijn we met name geïnteresseerd in het opzetten van reverse-

logistics trajecten van hele jerrycans, om hiermee de ambitie om 100 procent circulaire te zijn in 2050 

tegenmoet te komen.  

Een mogelijke optie zou het laten wassen en wederom laten vullen van bestaande jerrycans, 

vergelijkbaar met de bestaande systemen van bijvoorbeeld pallets en kratten zijn. Tot op heden 

gebeurt dit nauwelijks.  

 

SenS Interclean lijkt op dit moment de enige in Nederland die jerrycans spoelt en hergebruikt. Bij 

SenS Interclean werden in 2021 circa 335.000 items verwerkt, 85% hiervan wordt gespoeld. Wanneer 

de jerrycans gespoeld zijn worden ze weer ingezet door dezelfde klant, daarnaast is er ook een 

gedeelte wat wordt gespoeld en weer aan derden wordt verkocht om hiermee weer in omloop te 

komen. De overige 25% gaat naar Erntebrück, het moederbedrijf van Sens Interclean, hier wordt het 

vermalen en dan als granulaat gewassen. Uiteindelijk wordt hier weer grondstof van gemaakt voor 

verschillende kunststofartikelen. Euromouldings, jerrycan producent, blaast er dan nieuwe jerrycans.  

      

Overeenkomsten met pallets en kratten: 

- Grote volumes in diverse high volume markten 

- Gemaakt van HDPE  

- Geschikt voor verschillende toepassingen  

 

Verschillen met pallets en kratten: 

- Pallets en kratten zijn in hoge mate gestandaardiseerd  

- Op kunststof pallets en kratten wordt vaak statiegeld geheven, bij jerrycans geldt dit vanaf 

20 liter 

- Jerrycans en flessen zijn primaire verpakkingen, terwijl pallets en kratten voor secundaire of 

tertiaire toepassingen bedoeld zijn   
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3.3.4  Lineaire keten  

Om de keten rondom de HDPE-jerrycans in de schoonmaakindustrie goed in beeld te krijgen hebben 

we verschillende bedrijven uit de keten gesproken, zie bijlage 4.2.2 voor een samenvattingstabel. Uit 

deze gesprekken komt veelal naar voren dat de keten momenteel hoofdzakelijk lineair is ingericht. 

Jerrycans worden afgevuld bij de producent en gaan via distributeurs en/of groothandels richting de 

klant. Na gebruik eindigen de jerrycans in verreweg de meeste gevallen bij het bedrijfsafval om 

vervolgens verbrand te worden. Veel bedrijven doen dit al vele jaren op basis van gewoonte. De 

gemaakte kosten zijn feitelijk “sunk costs” aangezien de kosten voor de afvalcontainer toch tegen een 

vast en laag tarief afgehaald wordt. Doordat alternatieven ontbreken en vaak geld kosten, blijven dit 

soort processen vaak in stand. Hierdoor verdwijnen de reststromen vaak in de verbrandingsoven. 

Indien we kijken naar het totale plaatje, waarbij gefocust wordt op het verminderen van de 

afvalstroom én het intact houden van bestaande (transport)-verpakkingen, is het interessant om na 

te gaan wat vervolgens de kosten-baten analyse is. Om die reden willen we nagaan in hoeverre het 

interessant is om de afvalstroom te recyclen of nog beter, te hergebruiken (re-use). We hebben 

contact opgenomen met een jerrycan wasserij om na te gaan of er een vergelijkbaar retoursysteem 

opgetuigd kan worden als bijvoorbeeld bij kratten heel normaal is. Zie ook figuur 17 waarbij de 

lineaire keten vereenvoudigd weergegeven is.   

 

 

 
Figuur 17: Huidige keten jerrycans in beeld: vooral lineair ingericht van de productie van 

grondstoffen, via producenten en eindverbruiker meestal eindigend in de verbrandingsoven. Slechts 

weinig recycling of hergebruik. 

 

3.3.5  SWOT-analyse rondom jerrycan keten 

In onderstaande SWOT-analyse gaan we na in hoeverre er een strategie voor ketensamenwerking kan 

worden opgesteld. Bedreigingen en kansen worden geanalyseerd om voor alle betrokkenen quick-

wins te kunnen realiseren en kosten uit de keten te halen. Ook de huidige keten van jerrycans kent 

zowel kansen als knelpunten. Hieronder hebben we ze op een rij gezet.  
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Knelpunten rondom jerrycans:  

- Onduidelijkheid over de inhoud van de jerrycan: “We weten niet wat erin gezeten heeft”  

- Weinig tot geen retourlogistiek voorhanden vanwege onduidelijkheden van de toepassing en 

de grote hoeveelheid lucht die vervoerd wordt 

- Ontbreken van een schakel in de keten: Weinig tot geen wasserijen voor jerrycans  

- Strenge wetgeving: Retourlogistiek komt niet op gang vanwege strenge wetgeving (zie 1 en 

4). Een van de uitspraken tijdens de interviews is “Er zijn bedrijven met vrachtwagens die 

bewust waarschuwingsbordjes voor schadelijke stoffen niet uitzetten om controle te 

voorkomen.” 

- Definitie “wat is leeg”?   

- Omvang van de reststroom: Producten zijn volumineus en klanten hebben weinig 

mogelijkheden voor opslag van lege jerrycans  

- Logistieke problematiek: Hoewel grote stromen, gaat het voor de afzonderlijke klanten vaak 

om kleine volumes, wat retourlogistiek weer duur maakt 

 

Jerrycans verdwijnen mede door een veelvoud van bovenstaande punten vaak in het bedrijfsafval 

vanwege ontbreken van statiegeld, ruimtegebrek qua opslag of onkunde.  

 

Naast de genoemde knelpunten zien wij ook mogelijkheden voor kansen. Niet alleen zijn de 

grondstofprijzen al geruime tijd fors aan het stijgen, ook ontstaat er meer en meer een breed 

gedragen maatschappelijke behoefte om te verduurzamen dan wel circulaire oplossingen te 

bedenken voor kunststofproducten.   

 

Kansen rondom jerrycans en flessen:  

- De grondstofprijzen van PE zijn de afgelopen maanden fors gestegen door een combinatie 

van hogere vraag en daardoor hogere olieprijzen en verstoorde supply chains als gevolg van 

COVID-19 en de onrustige situatie tussen Oekraïne en Rusland. Mede door de getroffen 

sancties tegen Rusland zijn de olieprijzen in maart 2022 hoger dan ooit tevoren (NRK, 2021; 

Financieel dagblad, 2022).  

- De tarieven van afvalverbranding ter bevordering van bedrijfsafvalstromen blijven naar 

verwachting stijgen.    

- Nieuwe innovatieve mogelijkheden rondom sortering van (kunststof) afvalstromen bevinden 

zich in eindfases qua tests. 

- Bedrijven zijn steeds meer bezig met het duurzaamheidsvraagstuk en willen “iets” doen 

waardoor ze meer open staan voor ketensamenwerkingen. 

3.4  VERKENNING VAN OPSTARTEN KETENSAMENWERKING 

3.4.1  Introductie 

In deze paragraaf wordt de verkenning naar de pilotstudie voor het opstarten van een 

ketensamenwerking verder verkend. Kernpunten voor excellentie in een ketensamenwerking zijn 

weergegeven in bijlage 3.4.2 (Deloitte Real Estate Advisory, 2010). Op dit moment is er geen sprake 

van ketensamenwerking. Een eerste aanzet tot het smeden van een ketensamenwerking is het 

verkennen van de wederzijdse doelen en het nagaan of er een basis gelegd kan worden voor een 
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gemeenschappelijke visie. Hiervoor is vertrouwen en inzicht nodig in elkaars processen. Doel is om in 

korte tijd een procesniveau tussen niveau 2 en 3 te bereiken.  

 

Bij het versnellen van de transitie naar een circulaire kunststofketen in Zuid-Holland wordt de R-

ladder in acht genomen (figuur 18). De R-ladder geeft systematisch zicht op andere circulaire 

strategieën dan alleen recycling (zoals hergebruik, reparatie en leasen of delen). Deze kan worden 

gebruikt in het opzetten en vormgeven van concrete initiatieven en beleidsacties. (PBL, 2019 

Circulaire economie in Kaart). Een hogere R staat voor meer circulariteit in de keten.  

 

Figuur 18: R-ladder voor circulariteit, een hogere trede op de R-ladder betekend een meer circulaire 

keten. 

 

3.4.2  Optionele pilots jerrycans in de schoonmaakindustrie 

Als we de huidige keten analyseren, zien we dat er knelpunten ontstaan zodra jerrycans de gebruiker 

verlaten. Met name het verzamelen, ophalen en retourneren zorgt voor problemen:  

 

- Ruimtegebrek bij de gebruikers: lege jerrycans nemen veel ruimte in. Ruimte die niet bij 

iedereen voorhanden is.  

- Vanwege regelgeving moeten de jerrycans afgedicht zijn met doppen, ook als ze leeg zijn. 

Daarnaast dienen ze voorzien te zijn van de juiste papieren en etiketten.  

- Retourlogistiek kost geld. Vervoeren van relatief veel lucht over langere afstanden is (nog) 

niet rendabel. 

- Voor hernieuwd gebruik dienen de jerrycans gewassen te worden alvorens ze terug geleverd 

worden aan de afvulstations. Naast het feit dat er weinig jerrycanwasserijen zijn, zitten ze 

niet centraal in het land en relatief ver weg van de afvulstations.   
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’Private labelaars’ als Ecolab en Diversey kopen nieuwe jerrycans in 

van jerrycan producten, als Euromoldings, vervolgens worden deze 

afgevuld. BOMA is een distributeur van schoonmaakmiddelen en is 

verticaal in de keten vertegenwoordigd doordat zij ook een eigen 

private label hebben, Greenspeed. Uit een recente pilotstudy onder 

consumenten van BOMA, bleek dat het retour halen van jerrycans <20 

liter (i.v.m. ontbreken van statiegeld) dat de reverse-logistics lastig te 

organiseren zijn. Ook is er bij het consumentengebruik van jerrycans 

onduidelijk wat voor vloeistoffen er na het schoonmaakmiddel in de jerrycan hebben gezeten. Naar 

inschatting van BOMA is dit op niveau van business-to-business een realistischer plan.  

 

De huidige lineaire keten kan doorbroken worden door de reststromen van de gebruiker niet naar de 

afvalverwerker/recyclelaar maar weer via het opzetten van systemen op retour logistiek terug te 

brengen naar de afvullers van schoonmaakmiddelen. Voorwaarde hiervoor is dat op de 

gebruikslocatie opslaghubs worden gerealiseerd zodat kosten efficiënt transport van de afnemers 

naar de private labelaars verwezenlijkt kan worden. In de pilot harmonisatie zijn hier verzamelen 

containers voor gebruikt welke succesvol bleken te zijn (Gijs Langeveld, 2021).  

 

In de huidige lineaire keten is de optie voor het inzetten van een jerrycan wasserij vaak nog 

onderbelicht, daar waar krattenwasserijen in de krat-keten heel gebruikelijk zijn. Zo is er eerst contact 

gezocht met zeker acht krattenwasserijen voordat SenS Interclean gevonden werd. Wanneer een 

jerrycan niet meer aan de eisen voldoet om hergebruikt te kunnen worden, wordt deze versnipperd 

en van het granulaat weer nieuwe jerrycans geblazen.  

 

In figuur 19 is een voorstel van de huidige keten weergegeven en hoe deze meer circulair gemaakt 

kan worden. Opties om de huidige keten meer circulair te maken zijn als volgt:  

1. Inzetten op hervullen van de jerrycans op locatie bij de gebruiker 

2. Inzetten op schoonmaken en hergebruiken van de jerrycans bij een wasserij  

3. Behouden van mechanische recycling van de jerrycans  

4. Uitsluiten van de verbrandingsoven  
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Figuur 19: Gewenste circulaire keten: volledig circulair waarbij verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk 

hergebruikt wordt en enkel als dat niet meer mogelijk is gerecycled tot grondstof voor nieuwe 

producten. Jerrycans eindigen niet meer in de verbrandingsoven.  
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3.5  KETENBIJEENKOMST VERDUURZAMEN JERRYCANS IN DE 
SCHOONMAAKINDUSTRIE 

3.5.1  Doel  

Het doel van dit ketenproject is om de transitie naar een circulaire kunststofketen in Zuid-Holland te 

versnellen en daarmee de recycling- en hergebruikspercentages van kunststoffen te verhogen. Hierbij 

wordt de R-ladder in achtgenomen (figuur 18). Het overkoepelende doel is om in 2050 volledig 

circulair te zijn op het gebied van kunststoffen.  

 

Enkele cijfers over Jerrycans  

- Jerrycans worden voornamelijk gemaakt van High Density Polyethyleen (HDPE).  

- Jerrycans zijn verkrijgbaar in veel verschillende formaten, uiteenlopend van 500 milliliter tot 

25 liter. 

- Jerrycans worden veel gebruikt: één enkele producent in Nederland produceert al 5,5 

miljoen jerrycans per jaar voor verschillende doeleinden.  

- Één enkele groothandel levert 53 duizend jerrycans af in Rotterdam en Den Haag.  

- Landelijk worden 285 duizend jerrycans gespoeld en hergebruikt. Een vergelijkbaar aantal 

wordt gerecycled en het overgrote gedeelte eindigt in de verbrandingsoven. Bij ons is hier 

geen data van bekend.  

 

Resultaten ketenbijeenkomst verduurzamen jerrycans in de schoonmaakindustrie 

De keten van de jerrycan in de schoonmaakindustrie is hieronder weergegeven. Deze is lineaire 

ingedeeld en biedt verschillende mogelijkheden om circulariteit te bevorderen. Tijdens de 

ketenbijeenkomst was een enthousiaste sfeer vanuit de aanwezigen, waar veel energie ligt om 

vervolgstappen te zetten. De logistiek wordt gezien als een groot dilemma en het organiseren van 

een vaste HUB zou hier als oplossing kunnen dienen. De volledige notulen is terug te vinden in bijlage 

B3.  

 

Vervolgstappen  

- Uit de eerste bijeenkomst concluderen we dat er behoefte is bij de deelnemers om een 

vervolgbijeenkomst te organiseren. 

- Deze bijeenkomst zou breder moeten zijn dan enkel Jerrycans, maar ook andere 

verpakkingsmaterialen in de schoonmaakbranche. 

- Uit de bijeenkomst bleek dat er behoefte is aan een ketenregisseur die afspraken kan maken 

namens de branche. De branchevereniging ligt voor de hand. 

- Afgaande op de reacties is de keten wel enthousiast, maar zal er vanuit de sector geen eigen 

initiatief komen tot een pilot om dit ketenbreed. Wij adviseren dat de Provincie haar rol 

verandert van faciliterende overheid (partijen bijeenbrengen) naar netwerkende overheid 

door zelf actief op zoek te gaan naar een consortium om een convenant mee af te sluiten 

over verduurzaming van verpakking in de schoonmaakbranche. Zeker omdat de overheid zelf 

ook een gebruiker is van de schoonmaakbranche is dit gerechtvaardigd. 

 

Subsidieregelingen 

Verschillende relevante subsidies:  

- Kansen voor west: Nieuws (kansenvoorwest2.nl): Kansen voor West III is wederom een 

economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland. Het programma Kansen voor 

https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/
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West III richt zich op de transitie naar een volledig circulaire en klimaatneutrale economie 

met een belangrijke mijlpaal aan het einde van de programmaperiode in 2030. 

- RVO: Subsidie Circulaire ketenprojecten (rvo.nl): In een circulair ketenproject werken 

ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Circulaire 

ketenproject zijn bedoeld om drempels voor circulaire ketens weg te nemen. 

- RINZ: Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland, subsidie - Provincie Zuid-Holland: 

De subsidieregeling Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (RNIZ) is bedoeld om 

het organiserend vermogen versterken van regionale netwerken die zijn gericht op 

innovatie. 

 

 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/circulaire-ketenprojecten
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/regionale-netwerken-0/
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4. KUNSTSTOF FOLIES  

4.1  INLEIDING 

Kunststof folie is een interessante stroom, zoals blijkt uit zowel het hoofdstuk Bouw en als het 

hoofdstuk Logistieke Verpakkingen. Het grootste deel van de kunststof folies wordt gemaakt van 

LDPE (Plastics Recyclers Europe, 2020). In tegenstelling tot PP en PVC folie is LDPE folie goed 

recyclebaar (Brouwer & Thoden van Velzen, 2017). LDPE folie is in eerste instantie niet is 

geselecteerd voor een vervolgtraject. Wellicht is dit in een later stadium wel interessant. Dit 

hoofdstuk documenteert de bevindingen, zodat deze stroom eventueel in een later stadium alsnog 

opgepakt worden. LDPE folie wordt als los hoofdstuk behandeld gezien het materiaal in meerdere 

sectoren wordt gebruikt.  

 

Figuur 20: Toepassing van LDPE folie per markt in heel Europa 

4.2  TOEPASSING EN BRONNEN  

Drift en Metabolic (2020) schatten in dat de totale reststroom LDPE in provincie Zuid-Holland 62 

kiloton bedraagt. Volgens Plastics Recyclers Europe wordt LDPE bijna hoofdzakelijk in folies 

toegepast. LDPE is na de PP reststroom van 68 kiloton veruit de grootste stroom in provincie Zuid-

Holland. Mits de reststroom de lijn van de totale kunststof reststroom in provincie Zuid-Holland, is 

17,5 kton afkomstig van bedrijven en 50,5 kton van huishoudens.  

Figuur 20 toont de percentages van LDPE folie per markt in heel Europa. Het is aannemelijk dat de 

verhouding van toepassingen voor Nederland en provincie Zuid-Holland ruwweg hetzelfde zal zijn. 

Het percentage voor landbouwfolie zal wel een stuk hoger zijn, gezien de grote omvang van glas- en 

tuinbouw in provincie Zuid-Holland.   
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Het merendeel van folies in logistieke sector wordt toegepast als krimpfolie en rekwikkelfolie. 

Hiermee worden ladingen voor diverse sectoren verpakt. Denk hierbij aan ingepakte colli’s met 

rekwikkelfolie of een pallet bakstenen voor in de bouw. Folie in de bouw wordt met name toegepast 

als afdekfolie. Exacte cijfers voor Nederland en provincie Zuid-Holland zijn niet beschikbaar. Ook 

Europese cijfers met exacte recyclingpercentages per sector ontbreken. Onderzoeksbureau CE Delft 

onderstreept dit gebrek aan informatie; er is ‘onvoldoende inzicht in de verwerking van plastic afval 

dat vrijkomt bij bedrijven’, met name in de ‘sectoren bouw, landbouw, industrie, handel, diensten en 

overheid’. Cijfers over ‘afvalverwerking van plastic in huishoudelijk restafval’ zijn wel ruimschoots 

beschikbaar. (CE Delft, 2019) 

 

Een studie op Europees niveau toont dat gemiddeld 30% van LDPE folie in business-to-business 

richting recycling wordt gestuurd (Plastics Recyclers Europe, 2020). Van LDPE afkomstig uit de Bouw- 

en infra wordt 27% gerecycled. Het is onduidelijk welk deel hiervan toe te kennen is aan folie. LDPE 

folie afkomstig van landbouw wordt voor 15% verwerkt tot recyclaat (Plastics Recyclers Europe, 

2020). Gezien de lage vervuiling en goede sorteermethodes van winkels en business centers zal de 

recycling in de commerciële sector hoger liggen dan het gemiddelde.  

4.3  BOTTLENECKS UIT INTERVIEWS  

Algemene bottlenecks  

- Productie: Door toepassing van inkt, lijm, papiervezels op het LDPE en kleuring bij productie 

wordt het recycling proces gehinderd en de kwaliteit van het output materiaal verminderd.  

 

Belangrijkste bottlenecks in de bouw- en infra 

- Verontreiniging: Volgens Beelen heeft folie uit de bouw een kansrijke stroom om aangepakt 

te worden. Dit komt voornamelijk door de homogeniteit van de reststroom. Vervuiling als 

zand en vocht veroorzaken echter problemen, omdat deze niet uit te wassen zijn. Het is 

lastig om een vervuilde stroom weer schoon te krijgen, doordat vuil op LDPE folie blijft 

kleven. Bakken met vervuild LDPE moeten daardoor vaak worden afgekeurd. Harde PET 

‘straps’ is een andere veelvoorkomende vervuiling. De PET straps worden vaak in combinatie 

met folie gebruikt om palletverpakkingen te verstevigen. Het harde materiaal levert echter 

problemen op bij sorteren.  

- Ruimte: Door gebruik aan ruimte is het soms niet mogelijk een aparte inzamelbak neer te 

zetten. Hierdoor beland de folie in de reststroom. Uit gesprekken met Beelen blijkt dat als 

folie eenmaal in de mengbak terecht komt, deze dusdanig vervuild raakt dat deze niet goed 

meer te recyclen is.   

- Zwerfafval: folie uit de bouw veroorzaakt zwerfafval in de omgeving van bouwplaatsen, aldus 

Adviseur Aanpak Zwerfafval Rijkswaterstaat. 

- Gebrek aan financiële prikkel: Een accountmanager bij folie recycler Attero geeft aan LDPE 

folie uit de bouw- en infrasector vaak een negatieve waarde hebben. Dit betekent dat men 

moet betalen voor verwerking. Er is op dit moment dus geen financiële incentive om de 

afvalstroom te gebruiken of te recyclen.   

 

Belangrijkste bottlenecks in de logistieke sector   

- Verontreiniging: Volgens Eco2Clean heeft rekwikkelfolie een lage potentie om aangepakt te 

worden. Rekwikkelfolies (veelvuldig opgebouwd uit LDPE) worden hoofdzakelijk gebruikt 
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voor het beschermen van de lading die op de pallets staat. Gedurende het vervoer komen de 

rekwikkelfolies geregeld in contact met een verontreinigde ondergrond. Omdat de 

rekwikkelfolie als een prop bewaard zou worden zou vuil zich opstappelen en niet goed 

afwasbaar zijn.  

- Ruimte: Door gebrek aan ruimte beland rekwikkelfolie veelal in de reststroom. Uit 

gesprekken met Beelen blijkt dat als folie eenmaal in de mengbak terecht komt, deze 

dusdanig vervuild raakt dat deze niet goed meer te recyclen is.   

- Eindbestemming: Volgens BOMA wordt rekwikkelfolie in de vrachtwagen om pallets 

gewikkeld om klein verpakkingen als flacons en jerrycans bij elkaar te houden. Per 

bestemming wordt de pallet gedeeltelijk leeggehaald. Hierdoor is er geen consistente 

eindbestemming voor de folies en blijven deze ook geregeld achter in de vrachtwagen. Als 

dit gebeurt eindigt de folie in de reststroom van het distributiecentrum.  

4.4  ONTWIKKELINGEN 

Ontwikkelingen in de Bouw- en infra  

- Afvalverwerkers in de bouw (bijv. Renewi, Beelen en van Wijnen) zamelen folie als losse 

stroom in indien er voldoende ruimte op bouwplaats en de stroom een aanzienlijk volume 

heeft. Renewi geeft aan dat verwerking van folie op bouwplaatsen al erg goed gaat. Ze geven 

aan dat op bijna elke bouwplaats een inzamelpunt aanwezig is en dat veel van folie schoon 

blijft en goed aan recyclers kan worden verkocht. 

- Heijmans weert vanaf volgend jaar zoveel mogelijk verpakkingen en accepteert vanaf 2021 

alleen nog verpakkingsmateriaal dat 100% herbruikbaar en recyclebaar is. (Heijmans, 2019). 

- Eind 2021 heeft een CIRCO ketensamenkomst plaatsgevonden. In samenwerking met KIDV, 

Valipac en NRK zijn partijen uit de bouw aan de slag gegaan om krimphoezen en 

rekwikkelfolies circulair te maken.   

- Valipac, het Belgisch kenniscentrum voor verpakkingen, heeft in al België een systeem 

opgezet om krimphoezen en rekwikkelfolies zo veel mogelijk in te zamelen en te recyclen. 

Hierbij worden groothandels als inzamel hub ingezet. Met deze actie zijn nieuwe krimp- en 

rekwikkelfolie met 80% recyclaat gerealiseerd.   

 

Ontwikkelingen in de logistieke sector   

Meerdere trajecten voor rekwikkel- en palletfolies bevinden zich al in vergevorderde stadia. Kijkend 

naar kunststof afvalstromen in de gezondheidssector, hebben Circle Economy en Nederland Circulair 

in een gezamenlijk onderzoek geconcludeerd dat een groot deel van het plastic-afval in ziekenhuizen 

LDPE-folies (50-60%) betreft. Kanttekening is wel dat deze folies alleen goed recyclebaar zijn indien 

de vervuiling minimaal en de kwaliteit van de folies goed is. Bijkomend voordeel is dat de stroom 

voornamelijk transparante folies bevat. (Circle economie, 2021).  
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 IJLAGE A:  OUW EN INFRA 

A.1 NOTULEN KETENBIJEENKOMST EPS SLOOPAFVAL 

Datum bijeenkomst 

17 maart 2022 

Aanwezigen bij de bijeenkomst   

Rutger Kruitwagen | IsoBouw      

Arno van den Bosch | Kingspan Unidek  

Marco Reefman | Van Nieuwpoort 

Frank Klein Tank | Van Nieuwpoort     

Arend van de Beek | Lagemaat Sloopwerken     

Jos van de Ven | PolyStyreneLoop      

Bart de Wijs | Poredo      

Dony Bongaarts | Poredo       

Lieke Ligtvoet | Renewi       

Sandor van Enst | Renewi       

Mieke Oosterlee | Vrije Universiteit Amsterdam     

Bowine Wijffels | Provincie Zuid-Holland    

Els Boesveld | Provincie Zuid-Holland   

Valerie Lalisang | Schuttelaar & Partners    

Casper Zulim de Swarte | Schuttelaar & Partners    

Tim de Ruiter | Partners for Innovation     

Siem Haffmans | Partners for Innovation    

Afgemeld wegens omstandigheden: 

Rogier Goes | Stybenex     

Erik Hoven | VERAS      

Jente de Vries | Provincie Zuid-Holland    

Gert-Willem van Mourik | Provincie Zuid-Holland   

Alex Verkuijlen | New Horizon 

Ina Boschloo | DCMR   

 

DEEL 1 Presentaties en kennisdeling  

Bowine Wijffels, Transitiemanager Kunststoffen van de Provincie Zuid-Holland heet alle bezoekers 

welkom. De Provincie werkt aan de transitie naar een circulaire economie. HBCD-houdend EPS 

geïdentificeerd als kunststofstroom waar nog veel potentie ligt voor circulaire verwerking.  De 

provincie wil graag leren wat er in EPS keten speelt.  

 

Siem Haffmans deelt namens Rogier Goes van Stybenex de hoofdlijnen van het Actieplan Circulair 

EPS. Stybenex streeft naar een landelijk dekkend inzamelsysteem, waarbij EPS materiaal hoogwaardig 

wordt hergebruikt.  

Tim de Ruiter van Partners for Innovation deelt de ‘praatplaat’ (sheet 11 in de presentatie).  
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Discussiepunten over de keten:   

- PSLoop is van mening dat de term ‘chemische recycling’ zoals gebruikt in de ‘praatplaat’ niet 

correct is. Wat PolyStyreneLoop doet is fysische recycling.  

- Er zijn twijfels over de getallen HBCD-houdend EPS: 4.100 ton lijkt veel en komt niet overeen 

met de ervaringen van aanwezigen. Wel is iedereen het eens met dat het steeds meer 

wordt, gezien EPS pas sinds 1980 veel wordt toegepast.  

- HBCD-houdend EPS wordt niet toegepast in infrastructurele bouw.  

- Renewi is in staat om EPS uit gemengd bouw en sloopafval te filteren. Dit maakt het in 

theorie mogelijk om na te scheiden en het uitgesorteerde materiaal te gaan recyclen. Het is 

echter wel lastig om te identificeren of het gaat om HBCD-houdend materiaal, nieuwer 

isolatiemateriaal met polyFR of verpakkingsmateriaal. Identificatie is van belang, gezien EPS 

met polyFR problemen geeft bij het fysisch recycling proces van PolyStyrene Loop. 

- EPS materiaal moet altijd ‘gecompacteerd’ en opgewerkt worden, voordat het bij PSLoop 

gerecycled kan worden. 

- Na compacteren is de samenstelling echter niet meer te controleren, omdat meerdere 

blokken bij elkaar worden geperst. Geïmporteerd materiaal is daarom al helemaal een risico 

- Er zijn 4 soorten brandvertragende middelen. PolyFR, HBCD en twee brandvertragers van de 

Aziatische markt in importproducten.  

Discussie over handhaving: 

- Officieel moet men EPS afvalmateriaal bij 75kg of meer apart inzamelen. Echter, dit gebeurt 

niet omdat hier niet op wordt gehandhaafd. Correcte verwerking en inzameling kost 

namelijk extra geld. Het materiaal wordt vaak ‘gemelangeerd’ met andere materialen om 

hier aan te ontkomen.  

- In Duitsland wordt HBCD-houdend en EPS snijafval materiaal wel al goed gescheiden 

ingezameld. De genoemde redenen zijn hiervoor de hoge stortkosten en strenge 

handhaving. De cruciale rol van de wet en regelgeving wordt hier duidelijk.   

- Er wordt gespeeld met het idee om HBCD-houdend EPS te gaan behandelen zoals dat bij 

asbest gebeurt.   

Discussie over de recycling mogelijkheden: 

- Nieuwe spelers betreden de markt. Marco Reefman geeft aan dat PUREPS op lab schaal 

HBCD houdend EPS heeft gerecycled en dat ze in 2 tot 4 jaar tijd grootschalig op de markt 

kunnen zijn. PolyStyreneLoop hoeft dus niet een bottleneck te zijn voor recycling van HBCD-

houdend EPS. 

PolyStyrene Loop: Jos van de Ven van vertelt over het faillissement van PolyStyreneLoop  

- Hoge energieprijzen en problemen met de samenstelling van het input materiaal hebben 

geleid tot het faillissement van de fabriek. Hiervoor zijn verschillende redenen. Het 

brandvertragende middel dat HBCD vervangt, polyFR, levert problemen op in het proces. 

Polystyrene Loop wil daarom liefst zo zuiver mogelijk HBCD houdend materiaal, zonder 

polyFR. Door deze problemen duurde het langer dan gepland dat de fabriek echt kan gaan 

draaien. Daarbij speelt het ‘0 euro aan de poort’ beleid ze parten in deze periode. 

- Een investeerder die vóór het faillissement interesse had, is op het laatste moment toch 

afgehaakt. Verschillende opties zijn overwogen, maar gezien de inrichting van de fabriek is 

een doorstart toch de voor de hand liggende optie. Er zijn nu nieuwe investeerders die 

serieuze interesse tonen, dus een doorstart zit er zeker aan te komen.  

- EPS uit Duitsland is ook een interessante stroom om te verwerken, omdat het materiaal daar 

wel goed gescheiden wordt ingezameld. 
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Voor de pauze worden nog een aantal onderwerpen behandeld:  

- Het type bevestiging heeft sterk invloed op de vervuiling van het materiaal. Bepaalde typen 

van bevestiging maakt EPS een stuk beter los te halen zonder vervuiling.  

- Arend van de Beek van Lagemaat Sloopwerken geeft aan dat het invoeren van een 

afvalverwerkingsbijdrage goed kan werken en relatief goedkoop is. Er wordt nu veel nieuw 

EPS verkocht en er komt relatief weinig HBCD-houdend materiaal vrij. Op den duur zal dit 

gebalanceerd moeten worden.  

- PolyFR EPS is visueel niet te onderscheiden van HBCD-EPS. De uitslag voor de test om hier 

achter te komen kost twee weken. De beste methode is inschatting op basis van de leeftijd 

van het gesloopte object.  

 

DEEL 2 - brainstorm en pilots 

Na de pauze wordt de groep opgedeeld en gaat men in twee groepen verder. Er wordt 45 minuten 

gedacht over mogelijkheden om de vraag: ‘Hoe kunnen we circulaire verwerking van HBCD-houdend 

EPS bevorderen?’. Hieronder de uitkomsten  

Brainstorm – Groep 1  

- UPV: verdelen van de kosten over de keten via een fonds  

- Meer inzamelhubs: Meer inzamelhubs om kleine hoeveelheden materiaal te ‘bulken’, 

bijvoorbeeld op een van de locaties van Renewi. Eventueel in combinatie met een 

compacteermachine. Materiaal gratis in te leveren?  

- Route inzameling: langs meerdere locaties rijden om kleine hoeveelheden in één keer op te 

halen. Dit kan ook gecombineerd worden met andere materialen. Hetzelfde gebeurt al bij 

autobedrijven, waar autoruiten, olie en dergelijke worden opgehaald bij dealers.  

- Circulair specialist bij de milieustraat op de bouwplaats het materiaal laten sorteren 

- Chemisch compacteren: gebruik maken van een ‘compacteervloeistof’ om materiaal op 

locatie op te lossen in een vrachtwagen. 

- Mobiele shredder / compacteermachine: compacteermachines zijn duur en arbeidsintensief. 

Door een mobiele shredder / compacteermachine te ontwikkelen, bijvoorbeeld simpelweg 

door het op een vrachtwagen te zetten, kan deze barrière worden aangepakt en gaan kosten 

voor transport omlaag.   

- Apparaat ter identificatie: nieuwe manier om HBCD-houdend EPS te onderscheiden van 

PolyFR materiaal, bijvoorbeeld met infrarood detectie. 

- Betere controle op naleving: op dit moment wordt er weinig gecontroleerd op scheiden van 

EPS. Dit kan beter.  

- Markering of kleuring van nieuw EPS: door nieuw EPS te kleuren is het duidelijk te 

onderscheiden van het oude, HBCD-houdende materiaal. Zo komt snijafval bij 

renovatieprojecten niet bij het sloopafval terecht en kunnen beide gerecycled worden.  

- Terugname bij levering: Kingspan Unidek levert bij sommige projecten dagelijks en neemt 

hierbij het polyFR-EPS snijafval weer mee terug. Indien het materiaal niet te groot is zou men 

dit ook voor HBCD-houdend EPS kunnen doen.  

- Ter plekke afsnijden: vervuiling ter plekke mechanisch verwijderen / afsnijden 

- Inventarisatie: gebruik maken van de INSERT database om informatie bij te houden van de 

hoeveel HBCD houdend EPS in een regio, zodat slopers weten wat ze tegen gaan komen en 

hier op kunnen anticiperen.  

Pilot – Groep 1 

Groep 1 kiest een idee en werkt deze uit met het pilot werkblad.  

- Idee: mobiele schredder / compacteer vrachtwagen  

o Wat willen we leren: Kosten, loont het, haalbaarheid, vervuiling, besparing in 

transport  
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o Betrokken spelers: Slopers, PSLoop, inzamelhub  

o Hoe gaan we het organiseren: project met veel HBCD-houdend EPS  

o Hoe gaan we het financieren: subsidie of toeslag op nieuw materiaal  

o Eerste stap of actie: project vinden en een plan opstellen 

- Renewi geeft aan dat ze een pilot kunnen starten om materiaal op één of meer van de 80 

verwerklocaties van Renewi in te zamelen, als de kosten worden gedekt. Zo kunnen we leren 

over de hoeveelheid en kwaliteit van wat we binnenkrijgen.   

Brainstorm - Groep 2 

- Deelvraag 1: Hoe kunnen we meer gescheiden inzamelen?  

o Compacteren: Op slooplocatie compacteren met een compacteermachine 

o Oplossen: PUREPS oplosmethode gebruiken om materiaal te compacteren 

o Mega trailers: Inzetten van mega trailers van 100 tot 120 m3 voor grote projecten 

- Deelvraag 2: Hoe kunnen we onzuiverheden en vervuiling voorkomen?  

o Onzuiverheden zijn: beton, bitumen, water en montagepluggen. 

o Design for recycling: Zorgen dat al het materiaal recyclebaar is middels het inzetten 

van ‘design for recycling’ theorie.  

o Biobased foam: inzetten en aanbieden van Biobased PLA foam als alternatief is 

mogelijk, maar wel erg duur. 

- Deelvraag 3: Hoe kunnen we samenwerking tussen spelers in de keten vergemakkelijken?  

o Verplichten in de aanbesteding: Verplicht stellen van circulaire verwerking van EPS 

door het op te nemen in de aanbesteding.  

o Verwijderingsbijdrage rekenen in de prijs. Het is wel van belang dat alle 

isolatiematerialen hetzelfde gaan doen (level playing field).   

▪ Huidige verwerking 150,- per ton  

▪ Correcte verwerking 650,- per ton  

▪ Verschil van 500,- per ton ophalen in de keten  

o Verbod op verbranden: door verbranding duurder te maken of te verbieden, met 

strenge handhaving van de omgevingsdienst, worden verwijderaars gedwongen om 

goed in te gaan zamelen.    

o Minimumpercentage recyclaat verplicht stellen: al het nieuwe EPS materiaal moet 

met een minimum percentage recyclaat geproduceerd worden.  

Pilot – Groep 2  

- Groep 2 komt tot de conclusie dat het op dit moment weinig zin heeft om een pilot te gaan 

draaien. Poredo geeft aan dat zij al 5 jaar pilots draaien om inzicht te krijgen in de extra 

kosten ten opzichte van verbranding. Nog een pilot heeft volgens hem simpelweg geen zin, 

omdat je niks nieuws leert. Ze komen op een tarief van 500 euro per ton dat nodig is om alle 

extra stappen te bekostigen in de keten. Die kosten moet ergens vandaan komen.   

- Wel heeft het zin om te gaan bouwen aan een landelijk netwerk van Circulaire Hubs, ofwel 

inzamel- en verwerkingspunten voor de periode dat er wel een verwerkingsmogelijkheid is. 

Afsluiting 

De sessie eindigt met een discussie waarbij de pilot plannen worden toegelicht en naar een 

gezamenlijke actie wordt gezocht. De sessie heeft een open einde. Door de onzekere situatie rondom 

Polystyrene Loop zijn er op dit moment nog geen concrete plannen of pilots doorgesproken. Er wordt 

individueel contact opgenomen met deelnemers om te kijken of er toch een concreet plan 

geformuleerd kan worden om na de zomer tot vervolgacties over te gaan.  
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A.2 SAMENVATTINGSTABEL INTERVIEWS BOUW- EN INFRASECTOR 

Bedrijf geïnterviewde Datum 

interview 

 

Positie in de 

keten 

Uitkomsten Indicatie kansen,  

problemen en 

bottlenecks  

Bereidheid 

deelname 

ketenproject? 

Dura Vermeer – 

afdeling infra  

Lisanne 

Timmerman, 

adviseur 

duurzaamheid  

11/10/20

21 

Gebruiker van 

kunststof 

bouwmaterialen 

en verpakkingen 

Inventarisatie van kunststof reststromen uit infrastructurele 

bouw- en sloopprojecten. Kunststof heeft weinig impact in 

het totaalplaatje en is niet problematisch mits goed 

verwerkt. Folie goed verwerkt. Omvang  van afvalstromen 

kunststof uit de infra niet te achterhalen. 

Probleem: microplastics 

door afbraak van kuntstof 

geotextiel bij rivieren. 

n.v.t. 

Beelen en Beelen 

NEXT 

Laura de Ridder, 

innovatie 

manager 

12/10/20

21 

Afvalverwerking  Inzicht in de manieren waarop kunststof reststromen op de 

bouw- en sloopplaats worden ingezameld. Geen cijfers van 

omvang kunststof reststromen beschikbaar, folie mogelijk 

het grootst. Beelen is bezig met een afvalvrije bouwplaats 

Kans: folie als 

interessante stroom 

gezien homogeniteit en 

omvang. Probleem: vaak 

vervuild en daardoor 

afgekeurd 

Ja  

Dura Vermeer 

Urban Miner  

Sandra van der 

Lee, Circulair 

manager en Ger 

Verhoeff, 

Operationeel 

manager  

15/10/20

21 

 

Hergebruiken van 

bouwmaterialen  

Dura Vermeer Urban Miner hergebruikt materialen vanuit 

Dura Vermeer. Focus op beton hout en staal, (nog) geen 

kunststof. Per project wordt een inschatting van kansen 

gemaakt. Materiaal moet worden gekeurd en bewerkt voor 

her-implementatie.  

 

Inzicht in de manieren waarop kunststof reststromen op de 

bouw- en sloopplaats normaliter worden ingezameld. Grote 

van de stromen zijn zeer project afhankelijk. PVC wordt goed 

aangepakt. Harde kunststoffen zijn over het algemeen geen 

probleem, want die worden gewoon gewassen en er zijn 

goede inzamelsystemen.  

Kans: interesse om ook 

kunststoffen weer te 

hergebruiken, dat 

gebeurt nog niet 

Ja   

PolyStyreneLoop Alix 

Reichenecker, 

Circular 

Economy 

manager 

28/10/20

21 

Recycler  PSLoop recyclet uitsluitend HBCD houdend EPS, als eerste in 

Europa. Dit is door nieuwe technologie sinds kort mogelijk, 

maar de afvalstroom moet nog echt op gang komen. Zijn nog 

maar 2 inzamelhubs. Cijfers van Giraf Results over EPS 

aangeleverd. Extra documenten aangeleverd.  

Kans: HBCD-houdend EPS 

wordt nog amper 

gerecycled, maar dat kan 

sinds kort. Awareness en 

inzamelsystemen nodig. 

Ja, zeer 

geïnteresseerd 
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Rijkswaterstaat Hanneke van 

der Bijl, 

adviseur 

landelijke 

aanpak 

zwerfafval 

28/10/20

21 

Wet en 

regelgeving  

Met name folies en EPS zijn problematisch, want die waaien 

weg van de bouwplaats. Geen data van de omvang.  

Kans: aanpakken van folie 

en EPS, want die waaien 

weg.  

n.v.t. 

CIRCO  Ingeborg Gort, 

CIRCO trainer 

28/10/20

21 

Expert 

kunststoffen  

PVC recycling gebeurt wel en gaat aardig goed, en 

inzameling wordt ook goed gedaan, maar er mag maar 40% 

recyclaat worden toegepast. Dit  i.v.m. regelgeving omtrent 

lood dat in PVC zit. Veel PVC buizen blijven in de grond 

zitten. Plastics Europe geeft aan dat er veel PVC reststroom 

uit de bouw- en infra is, maar Ingeborg weet de bron daar 

niet zo goed van; er wordt namelijk zelfs PVC ingekocht uit 

Denemarken.  CIRCO track omtrent folies in de bouw naar 

voorbeeld van België, daar hebben ze het systeem al goed 

ingericht. Kras, HSB, KIVO, de palletcentrale en een 

blockchain partij doen mee   

x n.v.t. 

Attero  Robert Corijn, 

accountmanage

r 

2/11/202

1 

Recycler folies  Attero verwerkt geen folies uit de bouw, alleen PMD, want 

die stroom is veel groter. Bouw en sloopafval folies hebben 

een negatieve waarde dus daar gebeurt weinig mee. Renewi 

in nieuwegein verwerkt wel bouw en sloopafval. Rapport 

over de status van folies in de markt verkregen.  

 

x Nee, niet in 

deze sector 

actief 

Van Wijnen  Louise van de 

Worp, 

coördinator 

Innovatie 

4/11/202

1 

Bouwer  Kunststof reststromen worden op de bouwplaats zo veel 

mogelijk ingezameld. Door een kleine bouwplaats moeten 

daar soms concessies worden gedaan. Van Wijnen werkt 

          ‘                  ’  Af      w  k                

regio. Onduidelijk of elk bouwbedrijf op de zelfde manier 

sorteert.  

x Misschien, 

sowieso wel 

benieuwd naar 

het resultaat  

Beelen Next Laura de Ridder, 

innovatie 

manager 

4/11/202

1 (mail) 

Afvalverwerker  EPS wordt los ingezameld. Bij nat of vervuild is de kans op 

verwerking klein. Soms komt er verkeerd materiaal bij EPS, 

dan wordt het ook afgekeurd. Folie wordt ook apart 

ingezameld. Via container ingezameld, en soms wordt er nog 

een fractie uit het bouw en sloop afval gehaald. Vanuit 

 Zie eerder 

gesprek 
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Beelen gaat het naar Klein recycling, papier recycling Utrecht 

of graaf afval beheer.  

Kruiswijk 

Sloopwerken  

Pieter Teeuw  5/11/202

1 

Circulair 

sloopaannemer  

Sloopt voor o.a. van Wijnen. Al het schone en herbruikbare 

EPS gaat naar van Dongen. Vervuild EPS gaat naar de 

verbrandingsoven. De meeste slopers brengen het gewoon 

weg. Als er weinig plek is gaat het in een mengbak. 

Kans: EPS heeft veel 

ruimte voor verbetering 

bij de kleinere, niet 

circulaire slopers 

Mogelijk  

Renewi  Irene van 

Gemert 

8/11/202

1 

Afvalverwerker  R   w  d        ‘         d  ’    ‘       d  ’     

kunststoffen. Scheiden gebeurt op locatie in Weteringen. 

Renewi hanteert dezelfde scheiding categorieën als Beelen.  

 Mogelijk  

Renewi  Marc Verhagen, 

accountmanage

r 

8/11/202

1 

Afvalverwerker  Afhankelijk van de hoeveelheid wordt folie op diverse 

formaten bakken ingezameld. Bij elk project is wel een 

inzamelpunt. Vaak is het gewoon schoon. Verwerking gaat 

over het algemeen goed, er komt weinig bij bouw en 

sloopafval. Schoon EPS wordt soms vermalen en gebruikt als 

isolatiemateriaal. Vervuilde EPS is niks mee te doen. Apart 

houden van EPS uit de sloop is arbeidsintensief. EPS dat 

wordt uit gesorteerd uit bouw en sloopafval gaat vaak 

richting de verbranding.   

Kans: verbetering van de 

folie zit met name aan 

het begin van de keten; 

minder dik, minder kleur 

etc.   

Suggestie: EPS  

verbrandverbod 

Mogelijk   

PolyStyreneLoop Alix 

Reichenecker, 

Circular 

Economy 

manager 

10/11/20

21 

Recycler  Specifieke informatie over afval en huidige verwerking van 

EPS. EPS uit dakisolatie met bitumen wordt nu een proces 

voor ontwikkeld om dit goed te kunnen scheiden, zodat het 

goed gerecycled kan worden. 

Kans: EPS vanuit platte 

dak en koelhuizen.  

Zie eerder 

gesprek 

Greenworks / 

Raab Kercher  

Gerard Hospers, 

manager 

18/11/20

21 

Distributeur 

duurzame 

bouwmaterialen 

Greenworkslabel als certificering van goede materialen. Ook 

bezig in de duurzame bouwlogistiek: ze proberen 

(ongebruikte) materialen en bruikbare afvalstromen retour 

te halen van de bouwplaats, in samenwerking met PreZero  

x Ja, interesse in 

vervolg vanuit 

vestiging 

Waddinxveen 

VERAS  Erik Hoven, 

adviseur 

branchemanage

ment  

30/11/20

21 

Branchevertegen

woordiger  

Info over eerdere pilots omtrent recycling HBCD-houdend 

EPS Uitdagingen omtrent herkenning van EPS en vervuiling. 

Grootste uitdagingen; EPS komt nog steeds recyclebaar op 

de markt, recyclen kost aanzienlijk meer dan verbranden  

x Ja, maar 

afhankelijk van 

een meeting op 

14 december 
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Couwenbergh 

Aanneming BV 

Rogier Smeets 4/01/202

2 

Sloopaannemer  Deelnemer aan HBCD-houdend EPS pilot; inzicht in de 

kosten van verwerking van EPS versus kosten gemaakt voor 

recycling. Extra info over volume en gewicht EPS 

Bottlenecks: EPS is erg 

licht en volumineus. Extra 

arbeid voor correct 

verwerken en dure 

kosten van recycling  

Mogelijk 

opnieuw 

gestresseerd 

voor een 

vervolg 

De Groot B.V.  Vincent 

Popping, 

Bedrijfsleider 

Reststoffen 

7/01/202

2 

sloopaannemer Deelnemer aan HBCD-houdend EPS pilot; inzicht in de 

kosten van verwerking van EPS versus kosten gemaakt voor 

recycling. Extra info over volume, gewicht en transport EPS 

Kans: meer hubs om 

transportkosten omlaag 

te brengen 

mogelijk 

gestresseerd 

voor een 

vervolgpilot 
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 IJLAGE  : LOGISTIEK 

B.1 KUNSTSTOF RESTSTROMEN OLVG-ZIEKENHUIS  
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B.2 SAMENVATTINGSTABEL INTERVIEWS LOGISTIEKE VERPAKKINGEN  

Bedrijf Contact Positie in de 

keten 

Volume HDPE 

reststroom 

Uitkomsten Bottlenecks Rondetafel

gesprek 

Eco2Clean Geert 

Visscher 

Exploitant Circa 3000-

4000 ton 

levering, 

aantallen van 

reststromen 

volgen nog.  

Eco2Clean heeft een eigen logistiek waarin zij 

gebruikte jerrycans inzamelen bij klanten en bij 

afleveren van goederen de retourstroom mee terug 

nemen. Jerrycans worden schoongemaakt en zodra dit 

niet mogelijk is worden de jerrycans vermalen en 

wordt het granulaat retour gestuurd naar producten 

om nieuwe jerrycans te blazen. Dit gebeurt bij 20% 

van de jerrycans . Eco2Clean heeft een statiegeld 

systeem op IBC-containers en vaten. levert met name 

aan de vleesverwerkende industrie  

Regelgeving, 

handhaving ILT 

Ja 

Klein 

Recycling 

John 

Rietveld 

en Frank 

Klein 

Afvalverwerk

er 

Onbekend Vragen klanten de jerrycan doormidden te leveren om 

verzekerd te zijn dat de jerrycan leeg is.  

Regelgeving, inhoud 

van containers 

onduidelijk   

Nee 

van 

Werven 

Arne 

Herpoele 

Recyclaar    Schredden jerrycans, hebben eigen 

waterzuiveringssysteem om granulaat te kunnen 

recyclen.  

Veiligheid  Ja 

Sens 

Interclean 

Harald 

Buitenhui

s 

Jerrycan 

wasserij 

Wassen 300 

000 jerrycans 

op jaarbasis. 

Cleaning Twente heeft een eigen waterzuivering en 

verwerken 95% van vervuiling. 

Overige 5% wordt geloosd in het riool onder controle, 

gemeentelijk waterzuivering haalt dan de laatste 5% 

eruit.  

Waarborgen kwaliteit Ja 
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BOMA/Gr

een speed 

Lies 

Marijnisse

n 

Leverancier / 

groothandel 

53.000 in Den 

Haag en 

Rotterdam  

Greenspeed heeft pilot gehad voor hergebruik 

jerrycan op consumentenniveau. Zien potentie om 

pilot op te starten op B2B-niveau. Levert aan 

ziekenhuizen, verregaande verticale integratie 

organisatiestructuur  

Transport, kosten, 

onduidelijkheid over 

inhoud  

Ja 

Hazet Marc van 

het Veer 

Leverancier / 

Groothandel 

volgt Hazet heeft eigen logistiek en heeft meegedaan aan 

de pilot rondom harmonisatie van flessen in het kader 

van het Plastic Pact. Veel ervaring opgedaan in 

knelpunten, wil de pilot rondom de flessen uitbreiden 

en heeft oren naar meedoen aan deze 

ketensamenwerking. heeft klanten (zorginstellingen) 

in ZH   

Transport, kaderen 

producten qua 

afspraken, ILT, opslag 

lege containers 

Ja 

MVO 

Nederlan

d (de 

groene 

OK) 

Bas Maier Ziekenhuis Onbekend Onze partners (Spectro en Werner&Mertz) zijn bezig 

geweest met Renewi en de branchevereniging om een 

pilot te doen rondom retourlogistiek van hun 

producten. Zouden we van kunnen leren en misschien 

een vervolg op kunnen organiseren specifiek voor 

ziekenhuizen. 

  Ja 

NZH  Lisa  branchevere

ninging 

geen Wil graag aangesloten blijven, zijn zeer geinteresseerd 

in deze opzet 

   

Filigrade  

 

Han 

Meiberg  

Innovatieve 

sorteringtech

nieken 

geen   nog geen oplossing 

beschikbaar 

 

Euromoul

dings 

Erwin 

Wevers 

Producent 

jerrycans 

5,5 miljoen per 

jaar 

Euromouldings werkt samen met Sens interclean. 

Gebruiken minimaal 30% recyclaat in de huidige 

jerrycans. HDPE jerrycans worden gewassen bij Sens 

Interclean en vervolgens gegrind, Euromouldings 

blaast er dan weer nieuwe jerrycans van.  

Logisitek, grote van de 

stroom hebben nu veel 

contacten met eigen 

klanten maar om te 

vergroten kan dit 

problemen 

veroorzaken 

Ja 
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TNO Pieter 

Imhof, 

Harald 

Gankema 

Expert Geen Hebben ervaring en kennis in de keten van HDPE 

verpakkingen. Momenteel bezig met een pilot voor 

het reverse-logistics van sausemmers. Gebruiken 

graag kennis en ervaring bij het opstarten van een 

vergelijkbare pilot voor jerrycans. 

Transport, kosten Ja 

CSU Rob Boers Gebruiker Gebruiken 

producten 

BOMA 

Zien op locatie veel van de verpakkingen in de 

verbrandingsoven terecht komen. Zien naast jerrycans 

ook de noodzaak om flessen en andere kleinere 

schoonmaakverpakkingen mee te nemen, deze 

stroom is groter. Jerrycans zijn vooral 

seizoengebonden wassen. Zoals vloer was voor 

scholen 

Transport, kosten ja 

Asito Jose 

Albring 

Gebruiker Geen Hebben een pilot gedaan met tabletten, deze bleek 

niet efficiënt. Zien bij de bedrijven waar schoon 

gemaakt wordt veel van de verpakkingen in de 

verbrandingsoven terecht komen.  

Logistiek, vervoerd 

veel lucht, 

opslagruimte op 

locatie 

Ja 

Reinier de 

Graaf 

Gasthuis 

Delft 

Jan Keijser Gebruiker Op 1 afdeling 

ongeveer 3000 

per maand 

Huidige verpakkingen worden bij elkaar in een zak 

gestopt en dit wordt gegrind, vervolgens wordt het 

met het waterzuiveringssysteem mee weggevoerd. 

Omdat verschillende producten bij elkaar gestopt 

worden kan dit niet meer achteraf gescheiden 

worden.  

Kosten, gewoonten Ja 

Fayon Jimmy de 

Jong 

Gebruiker  Geen  Halen jerrycans van producten uit Zwitserland, hier is 

al een reverse-logistics systeem. Heeft hier goede 

ervaringen mee, kan niet benoemen om welk volume 

we spreken. In Nederland wordt het in de 

afvalcontainer gegooid en gaat het mee naar de 

verwerker. Hier wordt het recycled of verbrand.  

Transport, wie is 

verantwoordelijk?  

Ja 
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Diversey  Sabina 

van 

Bunnik 

Afvuller  Geen Konden helaas niet bij het Rondetafelgesprek 

aanwezig zijn, hebben wel al lopende duurzame 

oplossingen voor het hergebruiken van jerrycans. Zijn 

ook contact met Sens Interclean.  

Niet besproken Ja 

PreZero John 

Geerts 

Verwerker  Zeer grote 

stroom 

Zien als afvalverwerker grote stromen met nog relatief 

goed te gebruiken jerrycans binnen komen. Wanneer 

deze bij de bron gescheiden worden kunnen deze 

recycled worden. Een statiegeld systeem zou een 

goede oplossing kunnen zijn, kosten voor proces 

               PE    €    ,       k     W          

€ ,                 d        j              z   d      

een oplossing kunnen zijn. 

Kosten moeten gedekt 

worden vanuit de hele 

keten, logistiek 

Ja 
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B.3 KETENSAMENWERKINGSTRAP  
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B.3 NOTULEN KETENBIJEENKOMST JERRYCANS IN DE SCHOONMAAKINDUSTRIE 

Datum bijeenkomst  

14 april 2022 

 

Aanwezigen:  

Naam  Organisatie  

Erwin Wevers Euromouldings  

Frank Houweling Houweling 

Christiaan Verhagen Gelecon 

Rob Boers CSU 

José Albring Asito  

Diana van den Broek Asito 

Jan Keijser Reinier de Graaf Gasthuis Delft 

Coen Geerdink Provincie Zuid-Holland 

Harmen Otten Van Werven 

Harald Buitenhuis Sanderman Group 

John Geerts Pre Zero 

Pieter Imhof TNO 

Harold Gankema TNO 

Coen Faber  PureBirds 

Bowine Wijffels Provincie Zuid-Holland 

Els Boesveld Provincie Zuid-Holland 

Suzanne van der Pijll Schuttelaar & Partners 

Casper Zulim de Swarte Schuttelaar & Partners 

Valérie Lalisang Schuttelaar & Partners 

 

Algemeen 

• De deelnemers waren erg enthousiast, de problematiek wordt als reëel ervaren 

• Vooral het feit dat we de hele keten pakte werd gewaardeerd, dat komt in deze 

branche niet veel voor 

• Er werden veel ideeën uitgewisseld en ook onderlinge vervolgafspraken gemaakt 

• Veel deelnemers zien deze middag als een inventariserende stap en kijken uit naar 

vervolg 
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Inleiding 

• De ambitie van de Provincie Zuid-Holland is 100% circulaire kunststoffen in 2050  

• De provincie wil een verbindende factor zijn door ondersteuning te bieden aan de 

keten bij onderzoeken en pilots. Dit doen zij onder andere door het faciliteren van 

kennisuitwisseling en netwerkvorming 

• Samen met de aanwezigen is een inzichtelijke kaart van de keten gemaakt  
 

R-ladder  

• De keten is het eens over de R-ladder  

• Geven aan dat hier veelal mee gewerkt wordt en er al verschillende initiatieven lopen 

in  
 

Keten in beeld  
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Er worden 3 soorten grondstoffen geproduceerd: 1) fossiele grondstoffen, 2) biobased 

grondstoffen, 3) secundaire grondstoffen 

• Allen kunnen gebruikt worden voor de productie van jerrycans in de 

schoonmaakindustrie.  

• Biobased: hierbij wordt voeding gemodificeerd in de verpakking, dit is niet wenselijk. 

Voorkeur gaat uit naar de afvalberg verwerken in de verpakking 

• 100% recyclaat is mogelijk, vraag is of het niet beter is om recyclaat te delen met 

andere producten zodat er uiteindelijk meer harmonisatie ontstaat 
 

Ronde 1 | Dilemma’s en oplossingen 

• E  z j         z      jk  d      ’  

- Meest voorkomend zijn: logistieke problematiek, kwaliteit waarborging, 

wetgeving en de scope 

• Oplossingen zouden kunnen zijn: aanpassing wetgeving, vaste afspraken in de keten 

voor kosten/logistiek/design jerrycan, de keten compacter maken en meer 

samenwerkingen opzetten. 

• Innovatieve oplossingen: het gebruik van zeeptabletten die het gebruik van een 

vloeibare vorm van schoonmaakmiddelen (en dus ook de jerrycan zelf) overbodig 

maakt. 
 

Logistieke problematiek zou kunnen worden opgelost door het organiseren van de 

afvalstroom op een vaste plek (HUB). Daarbij is het belangrijk om één verantwoordelijke aan 

te stellen.  

• De keten is het erover eens dat logistiek een spelbreker is. De kosten lopen hier te 

hoog op waardoor het voor de initiatiefnemer niet interessant meer is.  

• Oplossing: invoering verbod op recyclebaar materiaal in verbrandingsoven 

• Standaardisatie van de verpakking zou ook een oplossing kunnen zij 
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Ronde 2 | Circulariteit jerrycans 

 

 

       

Wat doen we nu al?  Recyclaat gebruiken in 

productie nieuwe 

jerrycans  

 

Faciliteren van 

hergebruik inhoud 

jerrycan op de 

werkvloer 

1) Retourlogistiek bij 
grote bedrijven, de 
uitdaging ligt bij MKB 

2) Na eenmalig gebruik 
vullen met chemisch 
afval 

3) Afvuller heeft 
oplossing met 
sachets/tabletten, 
merkt dat hier weinig 
animo voor is 

Geconcentreerd gebruik, 

licht gewicht jerrycans 

Bag in box: doseersysteem 

op locatie gebruiker 

1) Boete bij lage R en 
beloning bij hoge R 

2) Flacons zijn 
minstens zo 
belangrijk als 
jerrycans 

Hoe kan het beter? 1) Verbod op 
bedrijfsafval in de 
verbrandingsoven 

2) Voorbeeld als PET-
fles 

3) Statiegeld 

1) Standaardisatie 
van toeslag 
stoffen 

2) Zie voorbeeld 
België Valipack 
en Valimat 

1) Betere en dikkere 
jerrycans 

2) Design for recycle 
3) Tweedehands 

dopringen 
4) Labels PE-folie 

zonder lijm 
(sleeve) 

1) Standaardisatie van 
maat en kleur 

2) Meer bewustwording 
creëren  

3) Niet bijbestellen maar 
intern verdelen 

1) Opleiding 
schoonmaakbedrijf 

2) Harmonica 
jerrycan (lastig 
realiseerbaar i.v.m. 
eisen) 

1) Hoog 
geconcentreerd 
schoonmaakmiddel 

2) Ook flessen 
meenemen 

1) Inlever 
stations/stadshubs  

2) Niet ophalen door 
afvalverwerker 
maar dienstverlener 

3) EU-project voor 
kennisuitwisseling 

Wie kan wat doen?  Organisatie die 

statiegeld beheert 

  Statiegeld eigendom 

materiaal (input+ en 

kwaliteit+) 

  Vaste definitie van 

jerrycan voor heel 

Nederland 
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Algemene observatie ronde 2 

• Onderling denkt men met elkaar mee naar oplossingen 

• Er is een ontspannen sfeer en men staat open voor kritiek en hulp van elkaar 

• Een algemene definitie van wat een jerrycan is verschild tussen de bedrijven  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronde 3 | Vervolgstappen 

• Belangrijk is om te beginnen met het strategische doel: plastic reduceren, niet met mogelijke 

oplossingen 

• Kosten zijn een belangrijke randvoorwaarden 

• Keten is het eens dat ze graag samenwerkingen opzetten om samen tot een circulaire toekomst te 

komen, delen graag informatie met elkaar 

• Bereid om gezamenlijk te betalen om de zwakste schakel te kunnen ondersteunen 

• De keten ziet potentie in:  

- E            d                      € ,- per jerrycan (proces kosten HDPE recycling is +/- 

€     ,- 

- Ontwikkeling van een watermerk; zo kan je bepaalde verpakkingen terugzetten in de keten = 

detecteren i.p.v. uniformeren.  

- Rol van overheid ligt bij verduidelijking van de wetgeving 

-         jk    MK ’                           ,      z j  d          k      ,               

zou een stadshub kunnen zijn 

- Verbod op verbranden van recyclebaar afval 

- Standaardisatie van de jerrycan  

- Keten staat op voor het maken van een coalitie, EU-project, Holygrill 2.0 
 

Afsluiting 

• Bij het opstarten van pilots en/of onderzoeken is het belangrijk dat er duidelijkheid is wie 

verantwoordelijk is.  

- Hier ligt een mogelijkheid voor de overheid of brancheorganisatie. 

• In het onderwerp is bewustwording belangrijk om te creëren in de gehele keten, van de 

schoonmaakdienst tot aan de directeuren.  

• Naast jerrycans ligt er ook een grote markt voor flessen, deze stroom lijkt nog groter.  

• Er is op dit moment geen behoefte aan een specifieke pilot, wel aan het uitwisselen van kennis 

• Alle aanwezigen gaan akkoord met het delen van contactgegevens en willen graag betrokken blijven 

in het proces. 
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Mogelijk vervolgstappen zijn: 

• Kennnis & leer sessie; 

• LCA                 d          ’  jerrycans (re-use, closed-loop recycling, tabletten ipv vloeistof) 

• Brancheafspraken maken (in rapport wordt trouwens ook een branchevereniging in jerrycan-traject 

genoemd, maar niet welke dat is); 

• Coalities bouwen (bijvoorbeeld van schoonmaakbedrijven die van hun leveranciers hergebruik gaan 

eisen); 

• RNIZ-subsidie aanvragen (hadden we het niet over, maar is wel een interessante, want die gaat 

w          d       d w  d  …     k                x          d          k  )  


