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Hoog milieudruk Laag

Is circulariteit een goede 
milieu-indicator? 



• Niet ieder iedere gecycelde kilogram 
grondstof levert dezelfde ‘milieuwinst’ op

• Hoe hoogwaardig wordt er gerecycled?

Kwaliteit blijft onderbelicht in gewicht-
indicator

Circulariteit laat zich makkelijk uitdrukken 
in gewicht(%), maar……



 

FNOI (@FNOInl) 

03-01-19 15:59 

Interessante analyse benchmarking inzamelmethoden in blad Gram van @NVRD  
Wat mist in benchmark, is 'kwaliteit'. Voor hergebruik/hoogwaardige recycling is kwaliteit 

recyclingstroom (minimaliseren verontreiniging) belangrijker dan kwantiteit... 
#recycling  
#NLcirculair pic.twitter.com/PmZznSSDUr 

 



De 3 manieren waarop circulariteit veelal 
wordt gemeten

- Bronscheiding
- Bron- en nascheiding (=VANG-methode)
- Recycling

- %
- Kilogram



Gescheiden 
aangeboden 

(bronscheiding)
Huishouden  
produceert 
500 kg 
per inwoner

Ongescheiden 
aangeboden 

(grof-) restafval

250 kg

250 kg
250 kg restafval
50% afvalscheiding

Op basis van bronscheiding



220 kg restafval
56% afvalscheiding

Op basis van bron- en nascheiding

Brongescheiden
grondstoffen

Restafval naar AVI

30 kg

Nagescheiden
grondstoffen

250 kg

220 kg



Brongescheiden
grondstoffen

Restafval naar AVI

30 kg

Nagescheiden
grondstoffen

250 kg

220 kg

250 kg verbrand
50% recycling

Op basis van recycling

Verbranding
220 kg

30 kg

Recycling250 kg



Benchmark Huishoudelijk Afval 
hanteert milieu-indicatoren 
op basis van bron en nascheiding

- Sluit aan bij VANG-doelstellingen
- Geeft redelijke indicatie mate circulariteit
- Is goed meetbaar

maar we hebben de wens om op termijn 
op basis van recycling te meten



Definitie restafval/ afvalscheiding%
op basis van bron- en nascheiding

Al het huishoudelijk afval dat (bron- en/of na-) 
gescheiden wordt met oogmerk om gerecycled te 
worden 

Recycling: afvalstoffen die opnieuw worden bewerkt 
tot producten, materialen of stoffen 

Restafval: afvalstoffen die naar een AVI gaan 



Meer info www.benchmarkafval.nl


