
Totaal GFT OPK rest glas textiel PVA 

ton 90.339 21.480 14.167 48.655 4.172 867 997 
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Ingezameld gewicht Saver 2011 SAVER voert het afvalbeheer uit voor de gemeenten Bergen op 
Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Het werk-
gebied van Saver omvat ongeveer 85.000 aansluitingen, in 
het gebied wonen ongeveer 195.000 mensen. In 2011 werd 
132.000 ton afval van huishoudens ingezameld, waarvan 
90.000 ton voor de 6 hoofdstromen.

De milieuprestaties op het gebied van huishoudelijk afval staan 
steeds meer in de belangstelling. De komende decennia zullen 
veel grondstoffen schaarser worden, waardoor grondstofprijzen 
verder zullen stijgen. Afvalpreventie en toenemend hergebruik 
van recyclebare grondstoffen zullen daarom steeds belangrijker 
en ook vanzelfsprekender worden.

Scherpere doelstellingen voor hergebruik

Staatsecretaris Atsma heeft de gemeenten in 2011 opgeroepen 
om het percentage hergebruik van materialen uit huishoudelijk 
afval op te voeren naar 65% in 2015. De maatregelen om tot 
preventie of meer hergebruik te komen zijn te vertalen in hun 
CO2-bijdrage. Zo leidt het verbranden van restafval tot extra 
CO2-emissies. Het hergebruiken van materialen leidt tot een 
vermindering van het gebruik van primaire grond- en brand-
stoffen en daarmee meestal tot een lagere CO2-emissie.

Ecotest is een samenwerking tussen ARN Advisory en FFact

Ecotest helpt de juiste keuze te maken

SAVER heeft de nieuwe doelstelling aangegrepen om in 2012 een Ecotest uit te laten voeren om inzicht te krijgen in het percentage 
materiaalhergebruik en de CO2-footprint van de huidige keten. Ecotest is een praktische decision support tool die gebruik maakt 
van beproefde technieken voor Levens Cyclus Analyse en organisaties een antwoord biedt op moderne en vaak complexe duur-
zaamheidsvraagstukken:
• Wat is de CO2-footprint van onze organisatie?
•  Waar liggen de kansen om de milieuprestatie zowel op het gebied van CO2-emissie,

materiaalhergebruik en kosteneffi ciency te verbeteren?
•  Hoe kan het management sturen op de milieuprestatie bij te nemen beslissingen?

SAVER heeft een Ecotest laten 
uitvoeren voor de inzameling en 
recycling van het ingezamelde 
huishoudelijk afval. Hiermee zet 
SAVER een belangrijke stap richting 
de verdere verduurzaming van haar 
afvalbeheer.
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1  Bron: Ecotest van het inzamelen en recyclen van kunststof verpakkingsafval in opdracht van Nedvang (december 2011). 

De bijdrage aan het resultaat per materiaal verschilt duide-
lijk. Verbranding van restafval levert netto CO2-emissie op. 
Het gescheiden inzamelen van afvalstromen levert een netto 
emissiebesparing op. Deze besparing is in absolute zin het 
grootste voor textiel en oudpapier. De besparing voor plastic 
verpakkingsafval lijkt minder hoog, echter afgezet tegen de 
emissies die bij verbranding zouden vrijkomen is de besparing 
aanzienlijk1.

CO2-effect van inzameling en recycling

Het inzamelen van afval kost energie. SAVER kent nauwkeurig 
de gereden kilometers, het bijbehorende brandstofverbruik en 
daarmee ook de CO2-emissie. In de fi guur hiernaast worden 
de CO2-emissies voor de door SAVER uitgevoerde inzameling 
per ingezamelde ton afval weergegeven. De CO2-emissie voor 
textiel en plastic verpakkingsafval is hoger in verband met de 
geringe dichtheid van het materiaal en het feit dat regelmatige 
lediging van de containers plaats moeten vinden (bij textiel 
ook omwille van hygiëne). De door de inzameling veroorzaakte 
CO2-emissie blijft voor alle materialen een relatief kleine com-
ponent in de hele keten.

Het recyclen van de verschillende afvalstromen gebeurt in 
opdracht van SAVER (de gemeenten) door andere partijen. 
SAVER kan meestal invloed uitoefenen op de prestatie in dit 
deel van de keten door de keuze voor deze partij en daar-
mee de in te zetten techniek. De fi guur hiernaast toont de 
CO2-emissiebesparing voor de huidige wijze van recyclen van 
de gescheiden ingezamelde afvalstromen.
Het inzamelen en recyclen van textiel levert de meeste 
emissiebesparing per ton afval op. Het produceren van katoen 
en viscose voor nieuwe kleding kost veel energie.

Toepassing Ecotest voor SAVER

Ecotest is uitgevoerd voor de keten van het inzamelen en verwerken of recyclen van 6 huishoudelijk afvalfracties: GFT, oud-
papier en karton (OPK), glas, textiel, plastic verpakkingsafval (PVA) en restafval. Gegevens met betrekking tot inzameling zijn 
door SAVER zelf gespecifi ceerd. Voor de verwerking en recycling is contact gelegd met de afvalbedrijven en recyclers. Aanvul-
lend is gebruik gemaakt van standaard Ecotest informatie. Alle gegevens zijn gebaseerd op 2011 en 2012.

Verwerkingsmogelijkheden en CO2-effect

De ingezamelde afvalstromen kunnen op verschillende ma-
nieren worden verwerkt. Producthergebruik vindt plaats 
voor een deel van het ingezamelde textiel, materiaalherge-
bruik voor bijvoorbeeld papier en glas. Het restafval wordt 
verbrand met energieterugwinning. Deze verwerking leidt 
voor iedere afvalstroom tot secundair materiaal in de vorm 
van een hergebruikt product, teruggewonnen grondstoffen 
of energie uit de verbranding. Per afvalstroom en verwer-
kingsmethode is berekend hoeveel CO2 hierbij vrijkomt. 
Het netto CO2-effect wordt bepaald door een vergelijking 
met de productie van het primaire materiaal dat door het 
secundaire materiaal wordt vervangen. Als deze vergelij-
king een negatief resultaat heeft spreken we van vermeden 
CO2-emissies of emissiebesparing.

Hergebruik van materialen levert emissiebesparingen op

Door het inzamelen en laten recyclen van de onderzochte afvalstromen heeft SAVER in 2011 een netto emissiebesparing gere-
aliseerd van 4.918 ton CO2-equivalenten (54 kg CO2-eq. per ton afval). De inzameling van het afval veroorzaakt CO2-emissies 
door de verbruikte brandstof (5,79 kg CO2-eq. per ton afval). De recycling van het afval compenseert deze emissies ruimschoots 
en zorgt voor een netto emissiebesparing.
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Hergebruik hoofdstromen bedraagt 42%

Afval kan op verschillende manieren worden verwerkt en gerecycled. De uiteindelijke recyclingkwaliteit van het gepro-
duceerde secundaire materiaal is van belang om te bepalen welk primaire materiaal wordt vervangen. Daarin zijn vele 
gradaties mogelijk, een percentage materiaalhergebruik geeft dus alleen een indicatie van de prestatie op het gebied van 
resource effi ciency.

afvalstroom
product 
hergebruik

materiaal 
hergebruik

nuttige 
toepassing

energie
terugwinning

stort

GFT 86% 12% 2%

OPK 87% 8% 5%

Rest 2% 14% 83% 1%

Glas 93% 5% 2%

Textiel 55% 37% 8%

PVA 71% 29%

Totaal 1% 41% 7% 49% 2% 

Geen gescheiden inzameling 

2% 

10.660 ton 

Huidige situatie 
SAVER 

42% 

-4.918 ton 

Volledige scheiding 

62% 

-17.432 ton 

In het uitgevoerde onderzoek is het 
product- en materiaalhergebruik 
 berekend op basis van de kennis van 
de volledige keten tot het secundaire 
materiaal. Textiel blijkt voor meer 
dan de helft geschikt voor product-
her gebruik (verkoop voor 2e gebruik). 
87% van het oudpapier komt in de 
papierpulp voor nieuw papier. Restaf-
val levert vooral energieterugwinning 
op en daarnaast bodemas die een 
nuttige toepassing krijgt nadat de 
metalen hieruit zijn teruggewonnen.

Het gezamenlijke percentage product- 
en  materiaalhergebruik voor SAVER is 
42% in 2011. Met de rekenwijze van 
de NVRD Benchmark of Agentschap 
NL komt dit uit op 46%. Echter, deze 
rekenwijze gaat ervanuit dat 100% 
van alle gescheiden ingezamelde ma-
terialen  wordt hergebruikt.

Geen gescheiden inzameling Huidige situatie SAVER Volledige scheiding

Recyclepercentages Ecotest van de 6 onderzochte hoofdstromen

Scheidingspotentieel volgens Afvalbeheerprestatie Saver 2010

afvalstroom
huidige situatie
(ton)

volledige 
scheiding (ton)

% verbetering

GFT 21.480 34.886 62%

OPK 14.167 19.282 36%

Rest 48.655 24.354 -50%

Glas 4.172 6.146 47%

Textiel 867 2.755 218%

PVA 997 2.917 193%

Totaal 90.339 90.339  

SAVER goed op weg met  gescheiden inzameling

Om de huidige prestaties van SAVER te kunnen plaatsen, zijn deze vergeleken met 2 fi ctieve scenario’s waarin óf helemaal 
geen gescheiden inzameling plaatsvindt, óf het restafval zo volledig mogelijk wordt gescheiden. De kosten van de verschil-
lende scenario’s zijn in dit onderzoek buiten beschouwing  gebleven.

Geen gescheiden inzameling

Al het afval wordt als één stroom 
ingezameld en verbrand in de 
afvalenergiecentrale in Moerdijk. 
Er is geen enkele productie van 
secundaire materialen. Voor 
bijvoorbeeld papier betekent dit 
dat door het verbranden weliswaar 
energie wordt teruggewonnen maar 
dat de papiervezels verloren gaan 
voor tweede gebruik.

Volledige scheiding

In de Afvalbeheerprestatie 2010 
heeft SAVER bepaald hoeveel nog te 
 scheiden materiaal zich in het restaf-
val bevindt. Dit gegeven is gebruikt 
om voor de inzamelgegevens over 
2011 te berekenen hoeveel materiaal 
er nog maximaal uit het restafval kan 
worden gescheiden. De betere schei-
ding kan resulteren in meer inzamel-
kilometers en dus meer CO2-emissies. 
De CO2-emissiebesparing die met de 
extra recycling kan worden behaald is 
echter vele malen groter.



Wil van Leijsen, directeur van SAVER, is erg enthousiast over Ecotest. 
“ Ecotest geeft een prima startpunt voor het verder verbeteren van 
onze CO2-footprint en het besparen van primaire materialen. De 
duurzaamheidsprestatie van SAVER kan hierdoor nog een extra impuls 
krijgen. We zijn zeker van plan om Ecotest te blijven gebruiken en 
samen met onze partners en leveranciers in de keten stappen voorui t  
te gaan zetten. Het is erg belangrijk dat we met onze inwoners zorgen 
voor een slimme inzameling. Een eye-opener voor mij is dat Ecotest 
aangeeft dat meer investering in de inzameling, mogelijk zelfs meer 
inzamelkilometers, meer rendement in de recycling kan opleveren. 
Natuurlijk proberen we alle emissies tegen te gaan en rijden als het 
kan electrisch of op gas. Daarbij houden we goed zicht op een optimale 
ketenprestatie. SAVER bespaart nu al 54 kg CO2 per ingezamelde ton 
afval, wat gelijk staat aan de uitstoot van 450 autokilometers. Dit 
kan op termijn richting 118 kg per ton. Daarnaast kan het percentage 
materiaalhergebruik stijgen naar 62%. Daar gaan we samen met onze 
gemeenten keihard aan werken.”

Saver NV - Postbus 1032 - 4700 BA Roosendaal - 0165 597777 - info@saver.nl

Ecotest is een samenwerking tussen ARN Advisory en FFact

Conclusies
SAVER realiseert met de huidige werkwijze een 
grote CO2-emissiebesparing en een percentage 
materiaalhergebruik van 42%. De prestaties van de 
huidige keten tonen aan dat het inzamelen en recyclen 
van gescheiden afvalstromen ook vanuit CO2-oogpunt de 
voorkeur heeft boven verbranding.

De door SAVER uitgevoerde sorteeranalyse laat zien 
dat er nog veel potentieel zit in het verder scheiden 
van de huidige stroom restafval. Bij volledige scheiding 
kan ten opzichte van de huidige situatie het percentage 
materiaalhergebruik met 20% stijgen en kan een extra 
emissiebesparing van 12.514 ton CO2-equivalenten 
worden gerealiseerd. Mogelijk kan een andere manier 
van scheiden, zoals kunststoffen en andere ‘droge’ 
stromen samen inzamelen, daar nog verder aan 
bijdragen.

Ecotest ondersteunt ketenregie

Om in de toekomst de prestaties van de keten te kunnen 
verbeteren is het voeren van regie over de gehele keten 
van belang. SAVER heeft direct invloed op de inzameling 
door haar contacten met de burger. Dat is een belangrijk 
deel van de keten. Gerichte scheiding en inzameling 
bepaalt namelijk voor een groot gedeelte het uiteindelijke 
recycleresultaat.

Om regie te kunnen voeren is een duidelijk inzicht in 
de verwerking van de diverse afvalstromen van belang. 
Ecotest kan daarbij helpen omdat het de prestaties van de 
gehele keten omvat en zo nauwkeurig mogelijk emissies, 
hergebruik en kosten berekent.


