
De wijze waarop Saver de inzameling, op- en 
overslag en het laten recyclen van GFT, oud 
papier en karton, glas, textiel, kunststof ver-
pakkingsafval en drankenkartons en restafval 
heeft georganiseerd, resulteert in 2016 in een 
netto emissiebesparing van bijna 77kg CO2 per 
aansluiting bij 1.000 kg huishoudelijk afval.  Dit 
resultaat is nagenoeg gelijk aan 2015 en ca.  
30% beter dan in 2012.

Savergemeenten 
realiseren in 2016 

30% CO2-besparing 
t.o.v. 2012
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Netto CO2-emissiebesparing gemiddeld per aansluiting in de Savergemeenten (in kg CO2-eq.) (2012 tot en met 2016).
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Wat is de CO2-footprint
De CO2-footprint is een maat voor de uitstoot van broeikasgassen (onder andere koolstofdioxide, me-
thaan, distikstofoxide) als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen als kolen, aardolie en aardgas. 
Een verhoogde concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor opwarming van het aardop-
pervlak. Deze opwarming kan leiden tot grote veranderingen voor mens en milieu door zeespiegelstijging, 
toename van droogte- en hitteperioden, extreme neerslag en andere effecten. 

Met de Ecotest wordt een CO2-effect 
bepaald door een vergelijking te ma-

ken met de productie van het primaire 
materiaal dat door het ingezamelde 

(gescheiden) materiaal wordt vervan-
gen. Als deze negatief is wordt ge-

sproken over CO2 emissiebesparing.



CO2-emissie door 
inzameling klein 
component in de 

gehele keten 

De ingezamelde grondstoffen kunnen op ver-
schillende manieren worden verwerkt. Pro-
ducthergebruik vindt plaats voor een deel van het 
ingezamelde textiel en materiaalhergebruik voor 
bijvoorbeel kunststof verpakkingen, oud papier 
en glas. Het restafval wordt verbrand en dat levert 
emissies op. Alle andere stromen leveren een 
emissiebesparing op.

Per grondstof en verwerkingsmethode is bere-
kend hoeveel CO2 hierbij vrijkomt. De door in-
zameling en op- en overslag veroorzaakte CO2 
emissie blijkt een relatief kleine component in de 
hele keten  (circa 20%). Het recyclen van de in-
gezamelde grondstoffen gebeurt in opdracht van 
Saver door andere partijen.  

In 2016 is de totale hoeveelheid ingezamelde 
grondstoffen in vergelijking met 2015 licht ge-
daald. De hoeveelheid kunststof verpakkingsafval 
en drankenkartons is gestegen. 

De door Saver uitgevoerde sorteeranalyses van 
het restafval laat zien dat er nog veel potentieel zit 
in het verder scheiden van deze stroom 

Het totaal aantal kilometers dat voor de inzame-
ling is afgelegd is in 2016 gedaald met ca. 5% ten 
opzichte van 2015. 

Met het invoeren van diftar en gerichte communi-
catie naar inwoners hebben de Savergemeenten  
een belangrijke stap gezet richting het verder 
gescheiden inzamelen van afvalstromen.

 

Savergemeenten zijn 
op de goede weg!
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