STAND VAN ZAKEN
INZAMELING EN RECYCLING
DRANKENKARTONS

STICHTING

HERGEBRUIK KARTONNEN

DRANKVERPAKKINGEN

Stichting HEDRA is de Nederlandse brancheorganisatie van
drankenkartonproducenten. Wij werken voortdurend aan

de verduurzaming van onze verpakking. Daarom streven we
naar een landelijke, efficiënte inzameling en recycling van
drankenkartons in Nederland.

Stichting HEDRA wil ook na 2018 gescheiden inzameling

en recycling van drankenkartons. Dit tegen aanvaardbare
kosten en met een blijvende inzamelvergoeding voor
gemeenten.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Inge Eggermont, directeur van
Stichting HEDRA, via info@hedra.nl

Inge Eggermont
Directeur van Stichting HEDRA

DE INZAMELING EN
RECYCLING VAN
DRANKENKARTONS
VERLOOPT
VOORSPOEDIG
HEDRA kijkt terug op een
succesvolle periode sinds

januari 2015, het moment
dat werd gestart met de

vergoeding voor gemeenten die

drankenkartons inzamelen voor
Anno 2018 zamelt 98% van alle Nederlandse
gemeenten - 373 van de 380 - drankenkartons
gescheiden in.
Dit is een enorme vooruitgang in vergelijking
met drie jaar geleden, toen drankenkartons nog
nauwelijks werden gerecycled in Nederland.
Het hoogwaardige materiaal verdween destijds
grotendeels in de afvalverbrandingsovens. Dit
terwijl in andere EU-landen gemiddeld al meer
dan 40% werd hergebruikt.

recycling.

In onze buurlanden Duitsland en België was dat
zelfs al 75% tot 89%. Inmiddels is Nederland
goed op weg om deze achterstand in te halen:
in 2016 kenden we een recyclingpercentage
van 37% (Europees gemiddelde 2016: 47%).
Kortom, de reis van het drankenkarton verloopt
voorspoediger dan ooit tevoren in ons land.

EEN SUCCES VAN ALLE
KETENPARTIJEN
Dit succes heeft vele vaders. De overheid,
politiek, afval- en sorteerbedrijven en de
recyclingindustrie hebben geïnvesteerd in nieuwe
inzamelmiddelen en recyclingtechnologieën.
Zo heeft de Nederlandse papierfabriek WEPA
(voorheen Van Houtum) een installatie gebouwd
waarmee zij een aanzienlijk deel van de
ingezamelde drankenkartons herverwerkt tot
hygiënepapier. Ook burgers hebben bijgedragen
aan het succes door de inzameling van
drankenkartons snel op te pakken.
Verder wordt gewerkt aan een techniek waarmee
plastic en aluminium uit drankenkartons worden
verwerkt tot agglomeraat. Dit kan vervolgens als
secundaire grondstof worden gebruikt door de
kunststof- en metaalverwerkende industrie.

HEDRA ziet dit met vertrouwen tegemoet.
Vooralsnog hebben het Afvalfonds
Verpakkingen en de VNG aangegeven dat de
inzamelvergoeding ook in 2018 blijft bestaan.
HEDRA is hier blij mee en vindt dit ook logisch
gezien het grote succes tot nu toe.
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Momenteel vindt de evaluatie plaats van de
inzameling en recycling van drankenkartons in
Nederland. De eindrapportage wordt binnenkort
verwacht en moet voldoende informatie bieden
voor afspraken in de toekomst.

Stijging drankenkarton recycling (EU-28)

1997

RESULTATEN EVALUATIE
PILOT DRANKENKARTONS

De recente cijfers van ACE, de Alliance for
Beverage Cartons and the Environment, laten
zien dat in de gehele Europese Unie steeds meer
drankenkartons worden gerecycled. Was dat in
2015 nog zo’n 44% (400 kton), in 2016 stond de
teller op ruim 47% (430 kton).

1996

Dit levert een waardevolle bijdrage aan de
noodzakelijk transitie naar een circulaire
economie.

RECYCLING IN
EUROPA

1995

De inzet van uiteenlopende ketenpartijen heeft
ervoor gezorgd dat van de hoogwaardige
materialen waaruit het drankenkarton bestaat
steeds vaker nieuwe producten worden gemaakt.

ACE benadrukt dat de gescheiden inzameling van
verpakkingen belangrijk is voor het verwezenlijken
van een goede recycling van drankenkartons.
Uit het onderzoek van ACE is gebleken
dat EU-landen met geschikte inzamel- en
sorteersystemen, hogere recyclingpercentages
kennen.

DRAAGVLAK ONDER
GEMEENTEN
Uit de jaarlijkse enquête die HEDRA in oktober
2017 hield onder Nederlandse gemeenten blijkt
dat zij over het algemeen tevreden zijn over de
inzamelrespons, de kwaliteit van het ingezamelde
materiaal en de bijdrage van de inzameling
van drankenkartons aan de VANG-HHA
doelstellingen.
Bovendien verwachten nagenoeg alle
respondenten dat de hoeveelheid ingezamelde
drankenkartons nog kan toenemen.
Het grootste deel van de ondervraagde
gemeenten (93%) zamelt drankenkartons samen
met plastic en/of metaal in via de P(M)D-zak of
-bak. Van de gemeenten die op deze manier
inzamelen is 76% tevreden met de kwaliteit van
het ingezamelde materiaal.
Bent u tevreden met de kwaliteit van de
ingezamelde drankenkartons?
24%
76%

Ja

Nee

Voor zover zij niet tevreden zijn, wordt dit
toegeschreven aan vervuiling van PMD, met als
gevolg afkeuring, en negatieve berichtgeving over
de kwaliteit van PMD.
HEDRA zal gemeenten in 2018 blijven
ondersteunen, ook op het gebied van
kwaliteitsverbetering van het ingezamelde
materiaal.
Aan gemeenten is ook gevraagd in welke mate
de scheiding van drankenkartons bijdraagt aan
beleidsdoelstellingen. Een meerderheid ziet
scheiding van drankenkartons als middel om de
VANG-HHA doelstelling te behalen om vanaf
2020 minimaal 75% van het afval te scheiden en
maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per
jaar over te houden.

Verder zien veel gemeenten positieve
gevolgen voor de inzameling van plastic en
metalen verpakkingen door de scheiding van
drankenkartons.

DRAAGVLAK ONDER
CONSUMENTEN

HEDRA
voerde zowel in 2016 als in 2017
een onderzoek uit onder consumenten. Veel
Nederlanders geven aan bereid te zijn om
drankenkartons gescheiden in te zamelen en
doen dit naar eigen zeggen ook als dat in hun
gemeente mogelijk is.
Bereidwilligheid consumenten blijft groeien
67%
57%

2016

2017

Bovendien blijkt het aantal bereidwillige
consumenten te groeien: van 57% in 2016
naar 67% in 2017. Uit het onderzoek komt
verder naar voren dat als een gemeente een
goed inzamelbeleid heeft, haar inwoners veelal
bereid zijn om mee te werken aan gescheiden
inzameling.

HET DRANKENKARTON IS
INNOVATIEVER DAN OOIT
De afgelopen jaren heeft het drankenkarton
zich op innovatieve wijze ontwikkeld. Zo wordt
het grotendeels van hernieuwbare grondstoffen
gemaakt en heeft het een laag gewicht. Verder
wordt voor het karton gebruikgemaakt van
hout uit verantwoord beheerde bossen (FSCgecertificeerd) en wordt het drankenkarton
bedrukt met UV-inkt.
Daarnaast gaan de aangebrachte vouwlijnen
voedselverspilling tegen. Het drankenkarton is
dus een zeer duurzame verpakkingsvorm.

NAAR EEN
CIRCULAIRE
ECONOMIE
DE INZAMELING EN RECYCLING VAN
DRANKENKARTONS BLIJFT NOODZAKELIJK!

Ook in 2018 zal HEDRA zich onverminderd blijven inzetten

voor de verdere verbetering van de inzameling en recycling
van drankenkartons in Nederland. Ketensamenwerking
is hierbij wederom van essentieel belang. De gedane
investeringen in de infrastructuur en doorgevoerde

innovaties door verschillende partijen uit de keten dienen
immers verankerd te worden.

Bovendien zijn nieuwe investeringen en innovaties nodig om
de inzameling en recycling van drankenkartons te kunnen
bevorderen op de lange termijn. Op deze manier kan de

toenemende inzameling en recycling van drankenkartons

een waardevolle bijdrage leveren aan het circulair maken
van onze economie.
Heeft u vragen?

Neem contact op met Inge Eggermont,

directeur van Stichting HEDRA, via info@hedra.nl

