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Voorwoord 
  
  
De ‘doorstart’ van Recycling Netwerk als Recycling Netwerk Benelux is duidelijk een succes! 
Na het besluit in het najaar van 2016 om breder te gaan werken is er in 2017 veel gebeurd. 
  
Recycling Netwerk Benelux is niet meer alleen in Nederland, maar nu ook in België een invloedrijke 
stem die het milieu centraal stelt bij vraagstukken over afval en grondstoffen. 
  
We richtten ons op allerlei onderwerpen die meer en betere recycling dichterbij brengen. Uiteraard 
bleven we voorop gaan in de strijd voor de best mogelijke recycling, zoals de bottle-to-bottle recycling 
die mogelijk wordt door inzameling van plastic statiegeldflessen. 
  
Maar we kwamen bijvoorbeeld ook in het geweer tegen het gebruik van versnipperd autobanden afval 
op sportvelden: één van de slechtst mogelijke vormen van recycling. En daartussen richtten we ons 
op het verbeteren van de aanpak van allerlei afvalstromen, van plasticinzameling tot zwerfafval 
bestrijding en van glasverpakkingen tot tapijten. 
  
Het eerste halfjaar van 2017 waren we druk met het opbouwen van de organisatie. Uit een 
verrassend groot aanbod topkandidaten hebben we een team zeer gemotiveerde mensen kunnen 
selecteren die met elkaar het verschil willen maken.  
 
Inmiddels is er een echt team ontstaan, dat het overgrote deel van het uitvoerend werk van mij heeft 
overgenomen. We zijn dan ook niet meer alleen “de stem uit Emst”; na een lange zoektocht kwamen 
we begin 2017 uit bij UCo, waar we -volgens plan dicht bij station Utrecht CS- ons nieuwe kantoor 
vonden. Een uitstekende werkomgeving in een zojuist opgezette ‘community’ van bedrijven en 
organisaties die net als wij aan de slag zijn met duurzaamheid. 
  
Al met al was 2017 voor Recycling Netwerk Benelux een prachtig jaar van vernieuwing. 
Ons werk bleef daarbij een mix van analyseren, strategieën bedenken en overtuigen door praten en 
schrijven. We smeden coalities en lobbyen en beginnen zo nodig een juridisch proces of voeren 
publieksacties. In de volgende pagina’s krijgt u een beeld van de eerste resultaten van het werk van 
Recycling Netwerk Benelux, bijvoorbeeld op het gebied van verpakkingen, zwerfafval, tapijten, 
autobatterijen en rubbergranulaat. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar onze inzet voor de opbouw 
van de Statiegeldalliantie, onze Back to Sender-actie en naar de veelheid van activiteiten die de pers 
haalden.  
  
Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook in 2018 zullen ‘scoren’ met het aankaarten van 
Producentverantwoordelijkheid, Preventie en Prioriteiten op het gebied van recycling. 
  
Robbert van Duin, voorzitter  
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Momenten van impact in 2017  
 
 

Rubbergranulaat  
De Nederlandse overheid start een 
onderzoek naar rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden na verschillende acties 
van Recycling Netwerk en reportages 
van Zembla.  
 

Statiegeld  
Statiegeld op blikjes en plastic flessen 
komt in de aandacht van de media. De 
Statiegeldalliantie, een initiatief van 
Recycling Netwerk, toont het enorme 
draagvlak dat er is voor statiegeld in 
Nederland en België.  
 

Impact van blikjes op koeien  
Recycling Netwerk geeft opdracht tot een 
onderzoek naar de impact van 
weggegooide blikjes op runderen en de 
veehouderij.  

Back to Sender 
Mensen sturen duizenden blikjes en 
flesjes uit het zwerfafval terug naar 
drankenproducenten in Nederland en 
België. Recycling Netwerk brengt er 
duizenden terug naar Coca-Cola, om de 
drankenproducenten op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen.  
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Naar een stabiele werking 
 
In de loop van 2016 hebben Robbert van Duin en Rob Buurman gesprekken gevoerd over 
de toekomst van Recycling Netwerk. Sinds de oprichting in 2002 is Robbert de constante 
factor en de stuwende kracht geweest, waardoor de organisatie zich kon ontwikkelen tot dé 
Nederlandse milieuorganisatie met verstand van afval en materialenbeleid. 
 
Op 1 januari 2017 heeft Rob Buurman de rol van directeur als Recycling Netwerk van 
Robbert overgenomen. Robbert vervult sindsdien de rol van Voorzitter. Rob is afgestudeerd 
als ingenieur in de luchtvaarttechnologie aan de Hogeschool van Haarlem en heeft zijn 
Master in techniekfilosofie gehaald aan Universiteit Twente. 
 
In 2010 verhuisde Rob van Enschede naar Gent en ging hij in Brussel aan de slag als 
beleidsmedewerker bij de Belgische consumentenorganisatie OIVO-CRIOC. Daar 
ontwikkelde hij zich als expert in productbeleid. In 2015 stapte hij over naar de Vlaamse 
milieukoepel Bond Beter Leefmilieu waar hij namens de brede Vlaamse milieubeweging het 
beleid rond de circulaire economie opvolgde en beïnvloedde. 
 
In 2017 is Recycling Netwerk flink gegroeid. In april en mei zijn achtereenvolgens Suze 
Govers, Inge Luyten en Tom Zoete bij het team gekomen. De uitbreiding was noodzakelijk 
om van Recycling Netwerk een vaste waarde te maken in zowel Nederland als België. Het 
team bestaat dus uit drie Nederlanders en één Belg, maar zowel Inge als Rob hebben jaren 
in Brussel gewerkt en kennen de Belgische samenleving waardoor Recycling Netwerk in 
zowel Nederland als België actief kan zijn. 
 
Recycling Netwerk heeft in 2017 eerst bij DUIC - dé lokale Utrechtse krant - tijdelijk 
onderdak gevonden, waarvoor dank aan Joris Daalhuisen. In de loop van 2017 verhuisde 
Recycling Netwerk naar het UCO-pand aan de 2de Daalsedijk in Utrecht. Het betreft een 
oud gebouw van de Nederlandse Spoorwegen dat volledig is gerenoveerd. Samen met 
enkele tientallen andere organisaties bouwt Recycling Netwerk hier aan een community 
waar duurzaamheid centraal staat. 
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Missie en visie 
 
Toen Recycling Netwerk in 2002 vanuit Bureau Brandstoffen en Grondstoffen werd 
opgericht, werd vanzelfsprekend ook meteen de missie van de organisatie geformuleerd. 
Wat opvalt is dat die missie vandaag nog altijd even actueel is. 
 
“De stichting heeft ten doel: het bevorderen van reductie van de milieubelasting die wordt 
veroorzaakt door productie, consumptie en afdanking van producten en productsystemen, 
met bijzondere aandacht voor verpakkingen en verpakkingssystemen. 
 
Als onafhankelijk opererende, Europese milieu- en consumentenorganisatie zonder 
winstoogmerk houdt de stichting zich hiertoe met name bezig met Europees (milieugericht) 
productbeleid van zowel overheden als bedrijven, alsmede met het vinden en benutten van 
mogelijkheden om de overgang naar een Europese consumptie en productie van producten 
en productsystemen met een aanmerkelijk lagere milieubelasting te bevorderen.” 
 
De buzz rond de circulaire economie versterkte de aandacht voor de afvalfase van 
producten. De enorme plastic soep in onze rivieren en oceanen  draagt dan weer bij aan het 
groeiende besef dat de omgang van onze samenleving met het materiaal plastic inherent 
verkeerd is. Supermarkten worden bestookt met plastic-attacks. De Europese Commissie 
stelt onder luid gejuich voor om tien single use plastic producten te verbieden. Multinationals 
zoals Unilever spreken uit dat ze betere verpakkingen op de markt gaan brengen. Het werk 
van Recycling Netwerk is actueler dan ooit tevoren. 
 
De missie van Recycling Netwerk is verbonden met een sterke visie. Productie en 
consumptie zal duurzaam zijn of ze heeft geen bestaansrecht. Dat kunnen we enkel 
realiseren door producenten verantwoordelijk te stellen voor de impact van hun producten. 
Negatieve externaliteiten zoals zwerfafval of CO2 zijn kosten die de maatschappij vandaag 
nog draagt, maar moeten worden geïnternaliseerd in producten en productsystemen. Omdat 
alle producten en productsystemen duurzaam moeten zijn, en dit frictie geeft met de 
korte-termijnlogica van nog altijd de meeste bedrijven, speelt het overheidsbeleid hierin een 
centrale rol. 
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Strategie 
 
In 2017 was Recycling Netwerk een organisatie in opbouw. De actualiteit rond statiegeld in 
Nederland en België betekende echter dat de organisatie weinig tijd had om zich te 
bezinnen op een strategisch kader en gewoonweg hard aan de slag ging. 
 
Er is in 2017 wel een begin gemaakt met een strategische aanpak om onderwerpen te 
identificeren waar Recycling Netwerk op een effectieve manier impact kan realiseren ten 
voordele van het milieu. De fundamentele vraag die we ons daarbij stelden, was: 
 
Helpt het initiatief of project om een kader te ontwikkelen waarbinnen bedrijven in de 
toekomst duurzamer produceren en meer verantwoordelijkheid nemen voor de preventie 
van afval en de milieu-impact van het afval van hun producten? 
 
Recycling Netwerk speurt dus naar kansen om productsystemen te verduurzamen. Er zijn 
drie elementen die nodig zijn om een werking rond een concreet product of productsysteem 
op te zetten. 
 

1) Er moeten kansen zijn om een systeem te veranderen zodat de 
materiaal-consumptie omlaag gaat en het systeem minder milieu-impact heeft; 

 
2) Op het niveau van de overheid en/of de politiek moet er perspectief zijn die de 

systeemverandering helpt te ondersteunen. Echte systeemverandering heeft namelijk 
nood aan bindende afspraken, beleidskaders, controle en desgevallend sancties; 

 
3) Onze werking rond het onderwerp moet kunnen worden gefinancierd. We kijken 

daarvoor naar concrete projectsubsidies van overheden en donaties van bedrijven. 
 
Op basis van deze strategie is Recycling Netwerk in 2017 gestart met de nieuwe thema’s 
tapijten en autobatterijen waarbij er perspectief is op een duurzame systeemverandering. 
 
Door de in-house kennis rond afval- en materialensystemen is Recycling Netwerk zelf in 
staat geweest om de noodzakelijke systeemveranderingen uit te tekenen. Het tweede deel 
van het werk situeert zich in het creëren van een stakeholderdynamiek die duurzame 
verandering kan realiseren. Hieronder beschrijven we voor de thema’s statiegeld en tapijten 
in het kort hoe de stakeholderanalyses voor de twee thema’s tot verschillende strategieën 
leidden. 
 
Voor het thema statiegeld volgde uit een analyse dat Nederlandse supermarkten en 
drankenproducenten de invoering van statiegeld al jaren blokkeren. Overleg en 
samenwerking met deze partijen bood weinig perspectief op systeemverandering. Daarbij 
werd het debat traditioneel aangevoerd enkel vanuit milieuorganisaties, die op zichzelf te 
weinig invloed hebben op de politieke besluitvorming. Daarom heeft Recycling Netwerk 
ingezet op het creëren van draagvlak onder een brede waaier aan stakeholders. Daartoe 
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werd de Statiegeldalliantie opgericht samen met andere milieu-, consumenten- en 
middenveldorganisaties en gemeenten. Daarnaast is ingezet op het verminderen van het 
verzet van supermarkten en drankenproducenten met gerichte acties binnen de Back to 
Sender campagne. Hoewel het debat rond statiegeld in België veel minder lang wordt 
gevoerd, zijn de posities van de traditionele stakeholders hetzelfde en is dus ook dezelfde 
strategie gehanteerd. 
 
De stakeholderanalyse voor het thema tapijten liet dan weer zien dat er juist bereidheid is bij 
producenten om de producten te verduurzamen. Nu wordt slechts 1 tot 3% van de tapijten 
gerecycled. Via een ketenaanpak kan dit omhoog worden geschroefd. Het grote probleem is 
dat er geen regie is binnen de keten: positieve initiatieven die door individuele bedrijven 
worden ondernomen hebben op dit moment  weinig kans om substantiële impact op de 
volledige keten te verwezenlijken. Recycling Netwerk heeft daarom een centrale positie 
opgeëist in de discussie over tapijten en zet in 2018 in op een circulaire tapijtketen. 
 
Sterktes en zwaktes  
 
Recycling Netwerk is een organisatie met een unieke combinatie van expertise. Wat ons 
onderscheidt is: 

● doorgedreven expertise op het vlak van afval- en productsystemen; 
● een sterke omgang met media; 
● strategisch inzicht in beleidsverandering; 
● sterke relaties met overheden en internationale experts; 
● kwalitatief hoogstaand team. 

 
Tegenover deze sterktes staan ook zwakke punten.  

● de expertise is nog te gefragmenteerd aanwezig in de organisatie; 
● er is relatief weinig ervaring rond het organiseren van grote projecten; 
● er is nog weinig ‘business sense’ als een organisatie;  
● Recycling Netwerk is een naam die weerstand kan oproepen vanwege ons werk rond 

statiegeld. 
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Thema’s 
 
Tapijten 
Jaarlijks genereert Europa 1,6 miljoen ton tapijtafval, waarvan slechts 1 tot 3% gerecycled 
wordt. Doordat tapijten niet gescheiden worden ingezameld, kunnen ze moeilijk uit het 
overige afval worden gerecupereerd om te hergebruiken of te recyclen. Daarnaast zijn tapijt- 
componenten lastig van elkaar te scheiden en staat een gebrek aan transparantie over het 
gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen en additieven de veilige recycling in de weg. 
  
Verschillende spelers in de tapijtsector willen veranderen. Een aantal producenten in de 
voorhoede implementeerden al aanpassingen in eco-design en circulaire business modellen. 
Daarom koos Recycling Netwerk voor een aanpak die achter de schermen verder draagvlak 
creëert en tegelijkertijd samenwerking tussen stakeholders, waaronder producenten, 
wetenschappers en recyclers, bevordert. 
 
We stellen ons als doel om van de tapijtketen een flagship-sector voor circulariteit te maken, 
waarin vraagstukken voor de transitie in ketenverband bestudeerd en concrete oplossingen 
voor obstakels ontwikkeld kunnen worden.  
 
Om tapijten bij het einde van hun gebruiksfase te kunnen inzetten als bron van secundaire 
grondstoffen, zal er gezocht moeten worden naar een manier om ze op een kostenefficiënte 
manier te kunnen inzamelen. Een circulair tapijt, waarbij tijdens het ontwerp rekening wordt 
gehouden met het moment dat het tapijt uit elkaar gehaald zal worden, levert veel winst op 
voor het herwinnen en veilig gebruiken van secundaire grondstoffen.  
 
 

©circular.flanders (Instagram) 
 
Zolang de afvalverwerker of recycler echter niet weet wat voor nuttige materialen in een 
einde-gebruik-tapijt te vinden zijn en hoe hij ze eruit kan halen, blijft het scheiden en 
verwerken te kostenintensief. Aanpassingen in het ontwerp en het productieproces maken 
het mogelijk om de recyclingkosten te beperken. Dat maakt het aantrekkelijker om tapijten 
niet als afval, maar als grondstof te zien en te behandelen. 
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Het nemen van producentverantwoordelijkheid ondersteunt de transitie van een lineair naar 
een circulair model. Het dient ook het economisch belang van de producent. Hoogwaardige 
recyclaten dringen de afhankelijkheid van ruwe grondstoffen terug en beperken derhalve de 
milieuvoetafdruk. Doordat de keten het tapijt tijdens de hele levenscyclus in het vizier heeft, 
kan het de waarde er als grondstof weer uit onttrekken.  
 
Recycling Netwerk legt zich er in 2018 op toe om het besef van circulaire waarden (en de 
voordelen daarvan) te verhogen bij stakeholders uit de tapijtketen.  
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Autobatterijen 
 
De wens om het klimaatprobleem en luchtvervuiling in te perken in combinatie met subsidies 
vanuit de overheid hebben de afgelopen jaren tot een stijging geleid van het aantal 
elektrische auto’s in Nederland en Vlaanderen. 
 
Figuur 1  1

 
 
In elke elektrische auto zit een autobatterij die al snel 300 kilogram weegt en voor meer dan 
50 procent uit metalen, zoals lithium en kobalt, bestaat. Na 8 tot 10 jaar loopt het vermogen 
van de batterij en dus ook bereik van de auto dusdanig achteruit waardoor die vervangen 
moet worden.  
 
De winning van de gebruikte ruwe grondstoffen kost veel energie en leidt tot milieuschade: 
zo leidt het winnen van grafiet en kobalt tot lucht- en waterverontreiniging, en gaat het 
oppompen en schoonmaken van lithium gepaard met grote waterverspilling. De toename 
van het aantal elektrische auto’s betekent dat de vraag naar de benodigde grondstoffen 
verder stijgt. Door de sterke groei in het aantal elektrische auto’s groeit ook de hoeveelheid 
afval van de batterijen. Door de grote en zware batterijen te hergebruiken en te recyclen 
verminderen we de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen en kan veel milieuwinst worden 
geboekt.  
 
Maar over de mogelijkheden om de autobatterijen te hergebruiken of recyclen, is nog te 
weinig nagedacht. We zien dat de overheid enerzijds de verkoop elektrische voertuigen 
stimuleert via het beleid, maar anderzijds nog geen grondstoffenbeleid voor de batterijen 
heeft. Dit brengt het gevaar met zich mee dat recycling gedreven zal worden door de 
marktprijzen voor de gebruikte grondstoffen. Omdat de recycling van de veelgebruikte 

1 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (mei 2018). Cijferoverzicht Elektrisch Vervoer in Nederland . 
Centraal Bureau voor de Statistiek (juni 2018). Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari.  
European Alternative Fuels Observatory (2018). Top 5 selling BEV .  
Milieuvriendelijke Voertuigen (2018). Aantal milieuvriendelijke voertuigen in het Vlaamse park. 
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lithium-kobaltbatterijen op dit moment meer kost dan dat het oplevert, is er geen financiële 
prikkel die deze markt stimuleert. Om recycling te realiseren, is dus beleid nodig.  
 
De huidige regelgeving vanuit de Europese Unie stimuleert recycling onvoldoende. Er zijn 
streefcijfers vastgesteld voor het hergebruik/terugwinning en hergebruik/recycling van 
autowrakken (respectievelijk 95% en 85% van het totaalgewicht) en voor de recycling van 
industriële batterijen, waar autobatterijen onder vallen (minstens 50% van het 
batterijgewicht).  De autobatterij telt echter niet mee als onderdeel van het autowrak 23

waardoor de 95% doelstelling niet van toepassing is. De 50% doelstelling wordt nagenoeg 
gehaald door de bedrading en het omhulsel van de autobatterij te recyclen. De grondstoffen 
waarmee met recycling veel milieuwinst te boeken valt zoals lithium, kobalt en grafiet, 
worden daardoor vaak niet teruggewonnen.  
 
In 2017 deed Recycling Netwerk onderzoek naar autobatterijen in elektrische voertuigen en 
de milieu-impact van dit productsysteem. Recycling Netwerk verkreeg op deze manier 
inzicht in onder andere: het aantal elektrische voertuigen op de markt; welke grondstoffen in 
de autobatterij worden toegepast en in welke hoeveelheid; de milieu impact door winning en 
niet-recyclen van grondstoffen; en de huidige stand van zaken omtrent recycling en 
hergebruik. Op basis van dit onderzoek zijn er ook al eerste stappen gezet in het intern 
formuleren van aanbevelingen die Recycling Netwerk zou kunnen uitdragen om milieuwinst 
te genereren.  
 
In 2018 maakt Recycling Netwerk de stap om met de opgedane kennis het productsysteem 
van autobatterijen voor elektrische auto’s te verduurzamen. 

  

2 Europese Commissie (2007). Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van richtlijn 2000/53/EG 
betreffende autowrakken gedurende de periode 2002-2005  
3 Europees Parlement en Raad (2006). Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 
september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 
91/157/EEG 
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Verpakkingen  
 
Wereldwijd wordt ongeveer 40% van het het plastic gebruikt voor nieuwe verpakkingen. 
Door de zeer korte omloopsnelheid, het single-use karakter, de beperkte en laagwaardige 
recycling, en de sterke aanwezigheid van verpakkingen in het zwerfafval, is de milieu-impact 
ervan zeer groot. 
 
In 2017 centreerde de discussie rond verpakkingen in Nederland en België zich sterk rond 
statiegeld. Maar Recycling Netwerk speelde ook in op bredere ontwikkelingen. 
 

Glas 
 
Voor glasverpakkingen geldt een wettelijke verplichting van 90% recycling. Dat is een 
vergaande verplichting die weinig ruimte laat voor onzekerheden rondom de monitoring: er 
mag maar 10% van deze verpakkingen terecht komen in afvalstromen die niet worden 
gerecycled. Bij andere verpakkingsmaterialen mag dat veel meer zijn en is het daardoor ook 
veel moeilijker om vast te stellen of voldaan is aan de recyclingverplichting. De onvoldoende 
recycling van glasverpakkingen is daarmee de uitgelezen testcase voor het afdwingen van 
handhaving van recycling verplichtingen.  
 
In 2016 heeft Recycling Netwerk de verantwoordelijke staatssecretaris verzocht om door 
middel van een last onder dwangsom handhavend op te treden richting het Afvalfonds 
omdat al jaren de recyclingnormen voor glazen verpakkingen niet worden gehaald. Dat 
verzoek werd afgewezen. Daartegen heeft Recycling Netwerk bezwaar aangetekend en de 
staatssecretaris verzocht in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, 
waar de staatssecretaris akkoord mee ging. 
 
Op 27 december 2017 verklaarde de Raad van State het beroep gegrond, waarmee is 
vastgesteld dat de staatssecretaris meer had moeten doen om het bedrijfsleven te dwingen 
de recyclingnorm te halen. Deze voor ons positieve uitspraak had echter weinig feitelijke 
gevolgen: de juridische procedure had zo lang geduurd dat het betreffende jaar zo goed als 
voorbij was. Daarop vooruitlopend heeft Recycling Netwerk in 2017 ook een procedure 
aangespannen om handhaving in 2018 en 2019 af te dwingen. Wij hopen dat daarmee 
komend jaar een effectieve handhaving kan worden zeker gesteld.  
 

Statiegeldstudie Nederland 
 
In opdracht van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voerde CE 
Delft een studie uit naar de kosten en effecten van statiegeld op kleine plastic flessen en 
blikjes. Recycling Netwerk gaf via verschillende klankbordgroepvergaderingen feedback op 
de studie. De studie concludeerde onder meer dat de invoering van statiegeld: 

● het aantal blikjes en flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90% terug kan dringen; 
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● jaarlijks tussen de 10 en 110 miljoen euro kost en tussen de 31 en 121 miljoen euro 
oplevert, waardoor er voor het betrokken bedrijfsleven waarschijnlijk een positief 
netto-resultaat ontstaat ten opzichte van de huidige situatie; 

● aanvullend bij gemeenten tot 80 miljoen euro aan besparingen kan leiden; 
● jaarlijks 44 tot 54 kton CO2 bespaart ter waarde van 3,5 tot 27 miljoen euro; 
● tot significant hogere recyclingcijfers leidt. 

 
Recycling Netwerk reageerde op de studie dat de studie van een goede kwaliteit is en helder 
laat zien dat de uitbreiding van statiegeld bijzonder aantrekkelijk is omdat het tegelijk kosten 
bespaart, een grote positieve impact heeft op het milieu, en past binnen een circulaire 
economie. 
 

Uitbreiding blauwe zak 
 
Eind 2017 kondigde Fost Plus, de afvalbeheerder van de Belgische verpakkingsindustrie, 
aan dat de blauwe zak (waar nu plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 
drankenkartons mee worden ingezameld), zou worden uitgebreid naar alle plastic 
verpakkingen.  
 
Recycling Netwerk reageerde hierop met gemengde gevoelens. Hoewel meer inzameling en 
recycling beter kan zijn, is het maar de vraag of het openstellen van de blauwe zak voor alle 
plastic verpakkingen milieuwinst gaat opleveren. Het bedrijfsleven zet hiermee in op meer 
recyclage. Maar zonder afspraken over de kwaliteit van de recyclage, is niet te zeggen of er 
milieuwinst geboekt wordt. Door verschillende partijen waaronder ook de Vlaamse 
afvalstoffenmaatschappij OVAM werd de aankondiging geïnterpreteerd als een vlucht 
vooruit van de industrie, om te voorkomen dat statiegeld wordt ingevoerd op plastic flessen 
en blikjes. 
 

Recycled content 
 
Bij beleidsmakers in Nederland en België pleitte Recycling Netwerk in 2017 voor verplichte 
doelstellingen voor recycled content in verpakkingen. Bij PET-flessen, maar ook HDPE 
flessen en flacons moet het nu al mogelijk zijn om meer dan 60% recycled content te 
realiseren. Met de huidige stand van de techniek is 80% theoretisch mogelijk. We zien dat 
steeds meer politieke partijen en bedrijven het belang inzien van doelstellingen rond 
recycled content om de vraag naar gerecycled materiaal aan te trekken en de ecologische 
voetafdruk van verpakkingen te verminderen.  
 

Biologische gebaseerde en biologisch afbreekbare plastics 
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Herhaaldelijk doen journalisten een beroep op Recycling Netwerk voor informatie over 
verpakkingen die van biologisch materiaal zijn geproduceerd of biologisch afbreekbaar zijn. 
Recycling Netwerk geeft aan dat het beperkte mogelijkheden (die wel degelijk interessant 
kunnen zijn) ziet voor biologisch afbreekbare materialen, omdat er in dit proces energie 
verloren gaat. Plastics geproduceerd van biologisch materiaal kunnen interessant zijn als 
vervanging van plastics op basis van fossiele brandstoffen, maar de prioriteit moet liggen bij 
het verminderen van de benodigde virgin grondstoffen door plastics te verminderen, te 
hergebruiken en te recyclen. 
 

Advisering 
 
Steeds vaker krijgt Recycling Netwerk verzoeken van bedrijven om de toekomst van hun 
verpakkingen te bespreken. Recycling Netwerk staat steeds open voor die gesprekken en 
adviseert de bedrijven zo goed als mogelijk over de milieustappen die zij nog kunnen zetten. 
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Statiegeldalliantie 
 
Jaarlijks gaan er in Nederland en België miljarden PET-flessen en blikjes als 
drankverpakking over de toonbank. Hiervan belandt een aanzienlijk deel naast de vuilnisbak. 
Plastic flesjes en blikjes zijn verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het volume van het 
zwerfafval .  4

 
Dat leidt tot ergernis bij mensen, draagt bij aan dierenleed, plastic soep én hoge 
opruimkosten voor gemeenten. De totale kosten van het zwerfvuilbeleid in Nederland liggen 
op circa 250 miljoen euro per jaar (15,10 euro jaarlijks per inwoner) . In Vlaanderen worden 5

de kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in de openbare ruimte 
in 2015 op ongeveer 155,4 miljoen euro geschat (24 euro per inwoner jaarlijks) . Deze 6

kosten worden voor 90 procent door lokale besturen gemaakt en komen dus terecht bij de 
belastingbetaler via de gemeentebelastingen. 

Afbeelding: De nieuwe website voor statiegeldalliantie.org 
 
Overheden en bedrijven besteden miljoenen euro’s aan communicatiecampagnes, 
opruimacties (clean ups) en extra afvalbakken. Maar het zwerfafval neemt niet af, 
integendeel zelfs. 
 
Recycling Netwerk zag dat niet alleen milieuorganisaties statiegeld steunden. Vanuit allerlei 
hoeken zagen we draagvlak voor statiegeld; van consumentenorganisaties, lokale 
bestuurders tot afvalintercommunales, bedrijven, landbouworganisaties en de 
vrouwenbeweging. 
 
Dit bracht ons op het idee om de Statiegeldalliantie op te richten. Door aan te sluiten bij de 
Statiegeldalliantie kunnen bedrijven, lokale overheden en organisaties hun stem voor 
statiegeld laten horen. Samen roepen ze de Nederlandse en Vlaamse regering op om in 

4 CE Delft (2017) Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes (https://bit.ly/2tnQ5ZU ) 
5 KplusV (2015) Kosten en omvang zwerfafval ( https://bit.ly/2JRhVZv) 
6 IDEA Consult (2018) Onderzoek naar de hoeveelheden en de beleidskosten van zwerfvuil in Vlaanderen 
( https://bit.ly/2JQuSTf) 
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2018 het statiegeldsysteem uit te breiden naar statiegeld op blikjes en alle grote én kleine 
PET-flessen. 
 
Op 27 november 2017 lanceerden we de Statiegeldalliantie samen met 20 andere 
organisaties, waaronder de Nederlandse organisaties Plastic Soup Foundation, KRNWTR 
en gemeente Weert en de Vlaamse organisaties Test-Aankoop, KVLV Vrouwen met Vaart 
en afvalintercommunale Limburg.net.  
 
We publiceerden de website www.statiegeldalliantie.org. Hierop staan  alle aangesloten 
organisaties met hun logo en een korte quote waarom ze voor statiegeld zijn. Ook maken we 
de verschillende alliantiepartners zichtbaar via Twitter  en Facebook . 7 8

 
Zowel in Nederland als in Vlaanderen besteedden tientallen lokale en nationale kranten, 
radio en tv aandacht aan de lancering van de Statiegeldalliantie (zie hoofdstuk Aandacht in 
de media).  
 
Direct na de lancering stroomden de aanmeldingen binnen. Vlak voor kerst waren er al 47 
organisaties aangesloten, waaronder ook de grote Nederlandse gemeenten Amsterdam, 
Utrecht, Tilburg en Breda, Netwerk Bewust Verbruiken, Trage Wegen en Natuur & Milieu.  

 
De alliantiepartners Limburg.net, 
Conscious Crew en Bond Beter Leefmilieu 
voerden samen actie voor statiegeld bij de 
Coca-Cola-Kersttruck in Hasselt. 
Limburg.net riep met een advertentie in Het 
Belang van Limburg zelfs andere 
organisaties op om lid te worden van de 
Statiegeldalliantie (zie afbeelding).  

7 https://twitter.com/Statiegeldallia 
8 https://www.facebook.com/statiegeldalliantie 
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De economische gevolgen van zwerfafval in de veehouderij 
 
Zwerfafval op land en in water is vies en brengt schade toe aan het milieu. De waardevolle 
grondstoffen erin gaan verloren. Ook de veehouderij ervaart zwerfafval als een probleem. 
Veehouders berichten over ziekte en sterfte van hun vee door stukjes van drankblikjes die in 
het voer belanden.  
 
Zwerfafval wat tussen gras of gewassen ligt, wordt namelijk mee-gerooid en belandt in 
vlijmscherpe reepjes in het veevoer. Hierdoor kunnen dieren inwendig letsel (scherp-in) 
oplopen, wat leidt tot ziekte en soms zelfs tot de dood. 
 
In het onderzoek dat CE Delft  in 2017 deed naar de kosten en effecten van statiegeld op 9

kleine flesjes en blikjes staat de volgende passage: 
 

“Daarnaast kan een vermindering optreden van negatieve effecten door 
inname van zwerfafval door vee en andere dieren. Eén van de negatieve 
impacts van inname van zwerfafval is verminderde eetlust. Hierdoor kan 
ondervoeding ontstaan. Ook kan inname van zwerfafval het 
spijsverteringsstelsel blokkeren en interne bloedingen veroorzaken. Laist 
(1997) concludeerde dat tenminste 267 verschillende soorten schade 
hebben ondervonden door inname van of verstrikking door plastic afval.” 
 

Er waren echter geen exacte cijfers over de impact van zwerfafval op de gezondheid van 
vee, en de daarmee samenhangende economische gevolgen. Om een vollediger beeld te 
krijgen van de mogelijke effecten van statiegeld, besloot Recycling Netwerk om onderzoek 
te laten doen naar de economische gevolgen van zwerfafval in de veehouderij.  
 
Robin van der Bles, Masterstudent aan Wageningen University, deed onder begeleiding van 
Recycling Netwerk, van oktober 2017 tot en met februari 2018 onderzoek naar de 
economische gevolgen van zwerfafval in de veehouderij. Het onderzoek bestond 
hoofdzakelijk uit een online enquête voor veehouders, welke door 395 Nederlandse en 
Vlaamse veehouders ingevuld werd  tussen 1 november en half december. De bevindingen 
werden ondersteund door een literatuurstudie, interviews met verschillende stakeholders, 
veehouders en hun vertegenwoordigers, veeartsen en hun vertegenwoordigers, 
slachthuizen en een dierenwelzijnsorganisatie, en een online enquête voor dierenartsen.  
 
In december 2017 werden de eerste analyses gedaan. De kosten voor de veehouderij vallen 
te verdelen in vier categorieën: kosten als gevolg van de tijd die de veehouder kwijt is aan 
het opruimen van zijn/haar land, kosten als gevolg van dieren die overlijden, kosten door 
verminderde melkproductie van zieke koeien en de behandelkosten door de veearts.  
 
Uit de eerste analyses konden we al opmaken dat onder de respondenten de afgelopen vijf 
jaar honderden koeien inwendig letsel hadden opgelopen als gevolg van zwerfafval in het 
voer. Menig dier overleed aan de gevolgen hiervan.  

9 CE Delft (2017) Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes (https://bit.ly/2tnQ5ZU ) 
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In januari 2018 werd nog een referentiestudie onder 115 veehouders uitgevoerd om voor 
mogelijke bias in het type respondenten te corrigeren. We concludeerden dat de jaarlijkse 
kosten voor de veehouderij oplopen tot miljoenen en er jaarlijks duizenden dieren ziek 
worden en sterven aan de gevolgen van zwerfafval. Het definitieve rapport is in februari 
2018 afgerond en over de resultaten is gecommuniceerd in Vlaanderen en Nederland.   
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Back to Sender 
 
Drankenproducenten doen te weinig om flesjes en blikjes in het milieu tegen te gaan. Door 
middel van opruimacties en informatiecampagnes schuiven producenten de 
verantwoordelijkheid voor het zwerfafval af op de consument. Na jarenlang opruimen en 
sensibiliseren blijkt dat deze aanpak van de industrie zeer weinig milieuwinst boekt. 
Recycling Netwerk ziet producentverantwoordelijkheid in de vorm van statiegeld als een 
noodzakelijk middel in het verminderen van de milieu-impact van de drankenindustrie. 
 
Met de campagne Back to Sender benadrukt Recycling Netwerk de verantwoordelijkheid 
van de producent. Door blikjes en flesjes uit het zwerfafval publiekelijk en zichtbaar terug te 
sturen naar de hoofdkantoren van producenten, vestigen we de aandacht op de rol die zij 
spelen in het zwerfafvalprobleem. Met elke drankverpakking die wordt teruggestuurd, vragen 
we per brief de drankenproducent zijn verantwoordelijkheid te nemen om dit 
zwerfafvalprobleem structureel aan te pakken door de invoering dan wel uitbreiding van 
statiegeld openlijk te steunen. De campagne loopt zowel offline als online: 
drankverpakkingen worden per post teruggestuurd en/of met een foto gedeeld op social 
media, voorzien van de tag van de desbetreffende producent en de hashtag 
“BackToSender”. 
 
Recycling Netwerk motiveert ook anderen om aan deze actie deel te nemen. We activeren 
met name door te faciliteren; zo staat op de website naast de aanleiding voor de campagne 
ook een adressenlijst van drankenproducenten. In Nederland hebben veel producenten 
antwoordnummers; daar kunnen flesjes en blikjes gratis naartoe gestuurd worden. Naast 
deze retourzendingen, zet Recycling Netwerk ook acties op waarbij een groter aantal 
drankverpakkingen persoonlijk worden afgegeven bij de producent. We overvallen de 
drankenproducent onaangekondigd met als doel de discussie open te breken. Door deze 
acties mooi en ludiek vorm te geven, goed te timen en journalisten actief te benaderen, 
zetten we elke actie neer als persmoment. 
 
Op 8 november 2017 lanceerde Recycling Netwerk samen met milieuorganisaties, 
zwerfafvalrapers en politici de campagne. De pers pikte de campagne goed op; de start van 
onze campagne werd vermeld op vele lokale, provinciale en nationale (online) 
nieuwskanalen in België en Nederland. De meeste nieuwsberichten legden uit wat de 
campagne inhield en verwezen naar onze website en social media pagina’s (zie bijvoorbeeld 
Trouw , Distrifood , Het Laatste Nieuws  Radar  of VRT .  10 11 12 13 14

 
Vanaf de start van Back to Sender vormden de vele zwerfafvalrapers de harde kern van de 
campagne. Met regelmaat stuurden zij een flesje, blikje of zelfs hele dozen vol met 

10 https://www.trouw.nl/groen/recycling-netwerk-stuur-zwerfvuil-terug-naar-de-fabriek~a451ea21/ 
11 
https://www.distrifood.nl/branche-bedrijf/nieuws/2017/11/milieuclubs-zwerfafval-terug-naar-producent-101113358 
12 
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/recycling-netwerk-pleit-ervoor-consumenten-lege-blikjes-en-flesjes-terug-n
aar-producenten-te-laten-sturen~a99d3115/ 
13 https://radar.avrotros.nl/columns/detail/zo-zorg-je-dat-je-minder-afval-produceert/ 
14 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/08/recycling-netwerk-wil-dat-consument-lege-blikjes-en-flesjes-teru/ 
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drankverpakkingen terug naar de producenten. Alleen al via Twitter zijn er in de eerste twee 
weken van de campagne ruim 4.500 drankverpakkingen online verzonden met 
#backtosender, waarvan er minstens 400 ook daadwerkelijk per post zijn opgestuurd. De 
reacties op individuele verzendingen en de gehele campagne zijn positief en motiverend. 
 
Op maandag 18 december 2017 bracht milieuorganisatie Gents MilieuFront samen met 
Recycling Netwerk 1.224 Coca-Cola flesjes en blikjes, die door vrijwilligers waren opgeraapt 
uit het zwerfafval, terug naar de Coca-Cola fabriek in Gent. Alle flesjes en blikjes waren als 
cadeautje ingepakt en werden afgeleverd door een Kerstman op een arreslee.   15

 
De timing en vormgeving van deze actie zorgden voor sterke beelden, lokale 
media-aandacht en positieve reacties. Ook de reactie van de CEO van Coca-Cola ter 
plaatse was (verrassend) positief: op onze grote postkaart met daarop de vraag of 
Coca-Cola de invoering van statiegeld op blikjes en flesjes steunt, kruiste hij zwart-op-wit en 
on camera “ja” aan. De officiële en terugfluitende reactie vanuit Coca-Cola Benelux die 
hierop volgde, kon alsnog geïnterpreteerd worden als een doorbraak in het statiegelddebat 
in België: het was voor het eerst dat een drankenproducent in België aangaf “geen nee” te 
zeggen tegen de invoering van statiegeld. De Vlaamse krant De Standaard concludeerde 
dat Coca-Cola de deur voor statiegeld op een kier zette.  
 

  

15 In dozen zoals gevonden bij het oud papier, ingepakt met gerecycled kadopapier. 
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Zwerfafval 

Monitoring 
“Meten is weten”: een goede, betrouwbare monitoring van zwerfafval is essentieel om de 
effectiviteit van verschillende maatregelen te bepalen. In zowel Nederland als België wordt 
zwerfafval gemonitord. Maar in beide landen zijn we van mening dat de kwaliteit van de 
monitoring nog te wensen over laat. In 2017 zette Recycling Netwerk zich daarom op 
verschillende manieren in voor een betere monitoring van zwerfafval.  
 
In Nederland schoven we aan bij het Monitoringsoverleg van Rijkswaterstaat en het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit overleg was in het leven geroepen om tot een 
geschikte monitoring te komen voor de uitvoering van de in februari 2017 aangenomen 
Plastic Soup Surfer motie , die door bijna alle Nederlandse politieke partijen ondertekend 16

werd. De motie spreekt de ambitie  uit om tegen 2020 minimaal 90% van de plastic flesjes in 
het zwerfafval te verminderen. Samen met de Plastic Soup Foundation, Stichting Natuur & 
Milieu en de Plastic Soup Surfer leverden we constructieve kritiek op de tekortkomingen van 
de huidige monitoringssystematiek om landelijk conclusies te trekken over het aantal flesjes 
in het zwerfafval. We  dachten mee welke verbeterpunten nodig waren om er wel conclusies 
uit te kunnen trekken. 
 
Van 2015 tot en met 2017 liep in Nederland de pilot Schoon Belonen. Deze pilot moest de 
basis zijn voor een, in 2018 uit te rollen, opschaalbaar, kopieerbaar en kostenefficiënt 
landelijk dekkend zwerfafvalplan. Op verzoek van Recycling Netwerk evalueerde 
afvaladvocaat Rogier Hörchner de pilot. De conclusie op basis van 160 WOB-verzoeken 
was dat het project over de gehele linie onsuccesvol was: verschillende gemeenten stopten 
zelfs door te hoge kosten of gebrek aan animo. De monitoring van de resultaten stuitte op 
talrijke gebreken. Recycling Netwerk concludeerde dat de methode van Schoon Belonen 
nooit heel Nederland schoon kan krijgen. Die methode is daarmee geen alternatief voor 
statiegeld .  17

Zwerfafval-lobby 
 
In Vlaanderen deden we een WOB-verzoek naar de financiering van ‘Mooimakers’, de 
samenwerking tussen Ovam, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Fost 
Plus, die als doel heeft zwerfvuil en sluikstort aan te pakken. Wat bleek: de werknemers van 
Mooimakers worden betaald met bijdragen uit de industrie, twee van de werknemers werken 
rechtstreeks voor Fost Plus, maar zeven van de werknemers staan onder contract bij Ovam, 
een Vlaamse overheidsorganisatie. De verpakkingsindustrie betaalt dus de salarissen van 
ambtenaren die toezien op het zwerfvuilbeleid en de monitoring van het zwerfvuil . De 18

Standaard publiceerde over deze bevindingen  en in het Vlaams Parlement werden 19

hierover vragen gesteld.   

16 https://bit.ly/2KupcuM  
17 https://bit.ly/2yuZPCN   
18 https://bit.ly/2ww6lZ7  
19 https://bit.ly/2KclGsG  
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Rubbergranulaat 
De bodem onder veel kunstgrasvelden raakt sterk vervuild. In waarschijnlijk tientallen 
gevallen zijn inmiddels de normen overschreden van het Besluit Bodemkwaliteit.  
De oorzaak is het uitlogen van onder meer zware metalen als zink en minerale oliën uit de 
vermalen voertuigbanden die gebruikt worden als instrooirubber.  
 
Het verwerken van oude autobanden tot rubberkorrels voor sportvelden is een 
schoolvoorbeeld van foute recycling. Het levert geen milieuwinst op, maar juist door de 
versnippering komen er allerlei schadelijke stoffen sneller in het milieu terecht en leiden 
daardoor tot ecologische schade rondom het veld. Naast grote hoeveelheden zink, die in 
bodem, grond- en oppervlaktewater verdwijnen, verspreidt het rubbergranulaat zich naar de 
omgeving: dieren eten ze op, micro- en nanodeeltjes blijven aan kleding en schoenen 
plakken of worden door de wind meegenomen, komen in de bodem en het oppervlaktewater 
terecht en spoelen uiteindelijk naar zee, waar ze bijdragen aan de plastic soep.  
 
Aangezien het granulaat gemaakt wordt door oude voertuigbanden te versnipperen, en er 
geen technieken worden toegepast om Zeer Zorgwekkende Stoffen en zware metalen uit het 
materiaal te onttrekken, betwist Recycling Netwerk dat met SBR rubbergranulaat 
hoogwaardige recycling wordt gerealiseerd. De milieu-impact van de uitloging van deze 
stoffen is immers groot. Verdient SBR-rubbergranulaat de einde-afvalstatus en mag het dus 
op de markt gebracht worden? Of is hier sprake is van grootschalige, verkapte afvalstort op 
circa 2000 Nederlandse kunstgrasvelden?  
 
Recycling Netwerk wil meer aandacht voor de kwaliteit van recycling en schreef in november 
2016 de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan met het verzoek te handhaven. Na 
een onbevredigend onderbouwd antwoord van de milieu-inspectie en een bezwaar daarop 
van Recycling Netwerk, is in september 2017 besloten bij het Openbaar Ministerie aangifte 
te doen van grootschalige milieu-overtredingen met autobanden-afval.  
 
In oktober heeft het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla Recycling 
Netwerk-voorzitter Robbert van Duin in de reportage Tot op de bodem geïnterviewd over 
deze aangifte. De verantwoordelijkheid voor de milieuschade door rubbergranulaat ligt niet 
bij één partij, maar bij de hele keten van producenten tot installateurs, van gemeenten en 
instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving tot terreineigenaren en -beheerders.  
Naar aanleiding van deze reportage hebben kamerleden Diertens en van Eijs eind 
november parlementaire vragen gesteld over de toepassing van rubbergranulaat en het 
gegeven dat de Waterschappen de emissies van gevaarlijke stoffen uit SBR naar grond- en 
oppervlaktewater nooit hebben gemonitord. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zegt 
daarop toe het RIVM de opdracht te verstrekken om de milieueffecten door de verspreiding 
van SBR rubbergranulaat naar de omgeving in beeld te brengen. Hiervoor verrichten RIVM 
en Stichting Toegepast Wateronderzoek (STOWA) gezamenlijk onderzoek naar 
aangetroffen waarden van metalen, waaronder zink, minerale olie, benzothiazolen en PAK’s 
in de bermen om de kunstgrasvelden heen, de waterbodem van de omliggende sloten, het 
drainage-, grond- en oppervlaktewater. In december ontving Recycling Netwerk de 
uitnodiging om zitting te nemen in de maatschappelijke klankbordgroep van dit 

24 



 

RIVM-STOWA onderzoek dat in februari 2018 aanvangt en waarvan de publicatie naar 
verwachting in juli volgt.  
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Communicatiestrategie 
 
Het debat over het afvalbeleid was jarenlang te beperkt tot een kleine kring van 
betrokkenen. Om te komen tot een verbetering van de milieu-impact van het huidige 
afvalbeheer achtte Recycling Netwerk het dus nodig om in 2017 het debat in het openbaar 
te trekken.  
 
Een aantal opiniestukken leidden tot behoorlijk veel reactie. Daaruit bleek dat vele mensen 
al jarenlang gefrustreerd zijn met het huidige afvalbeleid. Denk aan lokale bestuurders, 
mensen die bij afvalbedrijven werken, consumenten die de overbodige verpakkingen met 
lede ogen aanzien, en talrijke individuele zwerfafvalrapers die jarenlang dweilden met de 
kraan open.  
 
De website van Recycling Netwerk www.recyclingnetwerk.org werd onder handen genomen 
om de informatie over de afvalketen voor een breed publiek toegankelijk te maken. Via vaak 
diepgaande interviews in de media vestigden we de aandacht op de probleempunten van 
het huidige afvalbeleid in Nederland en Vlaanderen.  
 
Ook de communicatie en de media-aandacht rond de Back to Sender-campagne 
mobiliseerde talrijke mensen en verenigingen in de Lage Landen. De community die 
daarrond ontstond, toonde met dagelijks beeldmateriaal op sociale media aan dat het 
probleem van zwerfafval hetzelfde is van De Panne bij de Belgisch-Vlaamse grens tot in het 
noorden van Friesland. De uitwisseling van ervaringen binnen de community gaf een stem 
aan de vele mensen die jarenlang vochten tegen de bierkaai.  
 
De oprichting van de Statiegeldalliantie communiceerden we simultaan in de Belgische krant 
De Standaard en de Nederlandse krant Trouw, waar het de voorpagina haalde. Er waren 
immers twee opmerkelijke aspecten aan de Statiegeldalliantie: de samenwerking over de 
Belgisch-Nederlandse grens heen, en de samenwerking van milieuorganisaties met 
bedrijven, middenveldorganisaties, consumentenorganisaties en een eerste gemeente, de 
Nederlandse gemeente Weert. Om het draagvlak voor statiegeld duidelijk te maken, werd de 
website statiegeldalliantie.org gelanceerd. Daarop staan alle partners met hun motivatie om 
voor statiegeld te pleiten.  
 
De persaandacht voor het initiatief inspireerde op zijn beurt lokale politici in alle uithoeken 
van Vlaanderen en Nederland om hun gemeente of stad te doen aansluiten bij de alliantie. 
Die dynamiek leidde ertoe dat de Statiegeldalliantie eind 2017 al 47 partners telde, meer dan 
een verdubbeling in een maand tijd.  
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Cijfers communicatiekanalen Recycling Netwerk  
 
Door de media-aandacht wordt Recycling Netwerk meer en meer bekend in Nederland en 
ook België. “Recycling Netwerk” levert 12.000 zoekresultaten op in Google. De website 
recyclingnetwerk.org telt 276 pagina’s. Niet minder dan 624 andere websites linken naar de 
website van Recycling Netwerk.  
 
Het aantal volgers van de social media-accounts steeg sterk, tot 736 voor @Statiegeldallia, 
386 voor @Back_to_Sender en 1493 mensen voor de Twitter-account @RecylingNet. 
 
De website van Recycling Netwerk kreeg veel bezoekers over de vloer.  

 
 (totaal cijfers periode september 2017 - juni 2018) 
 
 
 
Aandacht in de media 
 
De aandacht voor de milieuproblemen die gepaard gaan met afval, zwerfvuil, plastic 
vervuiling en plastic soep groeide gestaag in 2017. Het thema steeg op de agenda van 
media en politiek. Er kwam ook meer aandacht voor de milieuvriendelijke oplossingen 
geboden door statiegeld en een meer lokale en circulaire economie. Recycling Netwerk 
speelde een belangrijke rol in de bewustwording rond deze vervuiling en de mogelijke 
oplossingen.  
 
 

  
Februari Media-aandacht voor de 
petitiemotie van Merijn Tinga, de Plastic 
Soup Surfer, die werd ondertekend door 
alle aanwezige politieke partijen in de 
Tweede Kamer.  

 Mei Het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen 
schiet te kort. Het zwerfvuil steeg met 
veertig procent, volgens de studie van het 
studiebureau KplusV in opdracht van de 
OVAM.  
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https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=-uQoW8eZKsvZwAKioqSYAQ&q=%22Recycling+Netwerk%22&oq=%22Recycling+Netwerk%22&gs_l=psy-ab.3...10956.11368.0.11854.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.x03rC9goOsU
https://www.google.com/search?q=linkto%3Arecyclingnetwerk.org&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://www.google.com/search?q=linkto%3Arecyclingnetwerk.org&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://twitter.com/RecyclingNet
https://denhaagfm.nl/2017/02/14/grote-meerderheid-tweede-kamer-steunt-petitie-plastic-soup-surfer/


 

 Het recyclen van plastics in Nederland moet 
beter, om meer milieuwinst te bekomen, 
met bijdrage van Recycling Netwerk in het 
NOS-Journaal.  

 Juli De Plastic Soup Surfer komt in 
Nederland aan na een tocht van 1200 km 
op een sup-board gemaakt van gerecycled 
plastic. De kunstenaar Merijn Tinga maakte 
de tocht om aandacht te vragen voor plastic 
afval in binnenwateren.  

  

 

Augustus Recycling Netwerk vraagt de invoering van statiegeld in Vlaanderen op alle 
plastic flessen en blikjes.  

  
September Recycling Netwerk dient klacht 
in tegen die bedrijven die milieuvervuilende 
rubber schilfers als rubbergranulaat 
uitstrooien op en onder kunstgrasvelden.  

  
Het Belgisch magazine Knack brengt op 
basis van informatie van onder meer 
Recycling Netwerk een uitgebreide 
reportage over het afvalbeleid in 
Vlaanderen.  
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https://www.npo.nl/nos-journaal/26-06-2017/POW_03375642
https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/09/plastic-soup-surfer-weer-terug-op-nederlandse-bodem
https://www.metronieuws.nl/nieuws/binnenland/2016/09/plastic-soup-surfer-weer-terug-op-nederlandse-bodem
https://nieuws.vtm.be/binnenland/voer-statiegeld-op-pet-fles-en-blikjes
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.51429?video=1.3045719
http://www.knack.be/nieuws/belgie/waarom-zwerfvuil-niet-opgeruimd-geraakt/article-longread-899453.html


 

 
 
Het Nederlandse onderzoeksbureau CE 
Delft finaliseert de studie besteld door 
staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) 
over de kosten en besparingen die een 
statiegeldsysteem opleveren. De conclusie 
is dat statiegeld het zwerfafval decimeert. 
Dijksma verklaart dat de volgende regering 
snel kan beslissen. Recycling Netwerk 
roept de Nederlandse regering op om 
statiegeld uit te breiden.  

 Vlaams milieuminister Joke Schauvliege 
(CD&V) verklaart in het Vlaams parlement 
voorstander te zijn van de invoering van 
statiegeld.  

  
Oktober Het Nederlandse 
onderzoeksprogramma Zembla onthult in 
de reportage ‘Tot op de bodem’ dat het 
gebruik van rubbergranulaat op en onder 
kunstgrasvelden mogelijk milieuvervuilend 
is. Onder meer Recycling Netwerk werkte 
mee aan het programma .  20

 Het Belgisch weekblad HUMO brengt 4 
pagina’s over de plastic problematiek, 
getiteld “De plastic apocalyps’, na een 
interview van Recycling Netwerk .  21

  
November Recycling Netwerk 
communiceert de oprichting van de 
Statiegeldalliantie simultaan in de Belgische 
krant De Standaard en de Nederlandse 
krant Trouw . Ze gaat van start met 21 22

partners. Het is een unieke samenwerking 
tussen organisaties uit Nederland en 
Vlaanderen. Er zijn enkele opmerkelijke 
partners bij: de grootste Vlaamse 

20 https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/tot-op-de-bodem 
21 https://www.humo.be/humo-archief/384821/kunnen-we-de-naderende-plastic-apocalyps-nog-stoppen 
22 https://www.trouw.nl/groen/met-de-belgen-in-actie-voor-statiegeld-op-alle-flessen-en-blik~aef31af9/  en 
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171126_03209167 
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https://www.trouw.nl/home/invoering-statiegeld-decimeert-zwerfafval~abe2d2b1/
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/tot-op-de-bodem
https://www.humo.be/humo-archief/384821/kunnen-we-de-naderende-plastic-apocalyps-nog-stoppen
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171126_03209167
https://www.trouw.nl/groen/met-de-belgen-in-actie-voor-statiegeld-op-alle-flessen-en-blik~aef31af9/
https://nos.nl/uitzending/29368-nos-journaal.html
https://nos.nl/uitzending/29368-nos-journaal.html
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/tot-op-de-bodem
https://www.humo.be/humo-archief/384821/kunnen-we-de-naderende-plastic-apocalyps-nog-stoppen
https://www.trouw.nl/groen/met-de-belgen-in-actie-voor-statiegeld-op-alle-flessen-en-blik~aef31af9/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171126_03209167


 

vrouwenbeweging KVLV, de Nederlandse 
gemeente Weert, en de grootste Belgische 
consumentenorganisatie Test Aankoop / 
Test Achats. De Statiegeldalliantie werd 
ook besproken in de plenaire vergadering 
van het Vlaams parlement. De 
Statiegeldalliantie was het onderwerp van 
30 krantenartikels in 2017. In Google levert 
“Statiegeldalliantie” 43.500 resultaten op.  
 

 
 
 
 

De strijd tegen zwerfafval en de oplossing van statiegeld haalt de headlines. Het NOS 
Journaal bericht op 27 november over de oproep van de Statiegeldalliantie. Hart van 
Nederland doet een peiling, waaruit blijkt dat 76 % van de Nederlanders de invoering van 
statiegeld een goed idee vindt . Ook uit een peiling van RTL Nieuws blijkt dat 77% van 23

de Nederlanders de invoering van statiegeld wil . RTL Nieuws zet ook alle argumenten 24

mooi op een rijtje.  
De Senaat in België vraagt de snelle invoering van statiegeld aan de regeringen van de 
Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië.  
 
Belgisch Staatssecretaris Philippe De Backer (Open VLD) lanceert een plan tegen de 
vervuiling van de Noordzee.  

 
 
 
 
 
 
 
 

23 
https://www.kijk.nl/sbs6/hartvannederland/videos/v7glqyP3eTMg/wat-vindt-nederland-moet-er-statiegeld-komen-
op-kleine-plastic-flessen-en-blikjes 
24 https://www.rtlnieuws.nl/economie/statiegeld-op-plastic-ja-graag 
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https://www.vlaamsparlement.be/plenaire-vergaderingen/1208099/verslag/1209286/persoon/bruno-tobback
https://www.google.com/search?q=statiegeldalliantie&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://nos.nl/uitzending/29368-nos-journaal.html
https://nos.nl/uitzending/29368-nos-journaal.html
https://www.kijk.nl/sbs6/hartvannederland/videos/v7glqyP3eTMg/wat-vindt-nederland-moet-er-statiegeld-komen-op-kleine-plastic-flessen-en-blikjes
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/voer-statiegeld-in-op-alle-pet-flessen-en-blikjes
https://www.rtlnieuws.nl/economie/statiegeld-op-plastic-ja-graag
https://www.rtlnieuws.nl/economie/statiegeld-op-plastic-ja-graag
http://recyclingnetwerk.org/2017/11/24/senaat-vraagt-regeringen-belgie-snel-statiegeld-te-voeren/
https://www.philippedebacker.be/media/de-backer-onze-noordzee-mag-geen-plastic-soep-worden
https://www.kijk.nl/sbs6/hartvannederland/videos/v7glqyP3eTMg/wat-vindt-nederland-moet-er-statiegeld-komen-op-kleine-plastic-flessen-en-blikjes
https://www.kijk.nl/sbs6/hartvannederland/videos/v7glqyP3eTMg/wat-vindt-nederland-moet-er-statiegeld-komen-op-kleine-plastic-flessen-en-blikjes
https://www.rtlnieuws.nl/economie/statiegeld-op-plastic-ja-graag


 

 
Recycling Netwerk lanceert de Back to Sender-campagne. De actie leidt tot 23 
krantenartikels in 2017. De actie wordt goed opgepikt. Nederlanders en Vlamingen sturen 
alleen al via Twitter in de eerste twee weken meer dan 4.000 blikjes en flesjes “back to 
sender”, met de vraag aan de drankenproducenten om meer verantwoordelijkheid op te 
nemen voor het afval van hun verpakkingen. EditieNL confronteert drankenfabrikant 
Vrumona met zijn verpakkingen die in het zwerfvuil zijn gevonden .  25

 December De Statiegeldalliantie groeit 
razendsnel tot 47 partners. Tientallen 
milieuorganisaties, bedrijven, gemeenten 
en afvalintercommunales vragen aan de 
Vlaamse en aan de Nederlandse regering 
om in 2018 statiegeld in te voeren op blikjes 
en alle plastic flessen. De toetreding van de 
gemeente Amsterdam leidt tot 
voorpaginanieuws .  26

 
In de Tweede Kamer wordt tijdens de 
hoorzitting over circulaire economie, waar 
Recycling Netwerk aan deelneemt vooral 
aandacht besteed aan statiegeld. De 
Tweede Kamer stelt het Algemeen Overleg 
evenwel uit naar februari.  
 

 De impact van het Chinese verbod op 
afvalimport wordt zichtbaar in Europa. 
Recycling Netwerk waarschuwt de 
Nederlandse en Belgische overheden voor 
de gevolgen en roept hen op om 
maatregelen te nemen voor minder plastic 
en doeltreffender recycling.  27

 
De nieuwe Nederlandse staatssecretaris 
van milieu, Stientje van Veldhoven (D66), 
lanceert naar aanleiding van de 
Zembla-reportages een onderzoek naar de 
milieueffecten van rubbergranulaat op en 
onder sportvelden.  

25 https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/stuur-je-rotzooi-terug 
26 https://www.parool.nl/binnenland/amsterdam-sluit-zich-aan-bij-de-statiegeldalliantie~a4542474/ 
27 
https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_11981335~china-geen-afvoerputje-meer
~.html  en 
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/de-afvoerbuis-voor-afval-zit-verstopt/9959180.html  
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http://recyclingnetwerk.org/acties/back-sender-campagne/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/stuur-je-rotzooi-terug
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/stuur-je-rotzooi-terug
http://statiegeldalliantie.org/
https://www.parool.nl/binnenland/amsterdam-sluit-zich-aan-bij-de-statiegeldalliantie~a4542474/
https://www.parool.nl/binnenland/amsterdam-sluit-zich-aan-bij-de-statiegeldalliantie~a4542474/
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A02833
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/stuur-je-rotzooi-terug
https://www.parool.nl/binnenland/amsterdam-sluit-zich-aan-bij-de-statiegeldalliantie~a4542474/
https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_11981335~china-geen-afvoerputje-meer~.html
https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_11981335~china-geen-afvoerputje-meer~.html
https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/de-afvoerbuis-voor-afval-zit-verstopt/9959180.html


 

 

 

Eind december levert Recycling Netwerk samen met Gents MilieuFront 1.224 blikjes en 
flesjes uit het zwerfafval af bij Coca-Cola. De milieuorganisaties vragen dat de 
Amerikaanse drankenmultinational de invoering van statiegeld steunt. De ceo van de 
Gentse vestiging ondertekende de vraag. Maar dit werd later ‘genuanceerd’ vanuit het 
Brusselse hoofdkwartier van Coca-Cola. Het bedrijf zegt “geen nee” tegen de invoering 
van statiegeld . De actie leidt tot aandacht van het Journaal van AVS en verschillende 28

Vlaamse kranten .  29

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 http://www.standaard.be/cnt/dmf20171218_03250860 
29 http://www.avs.be/avsnews/vroeg-kerstcadeau-voor-coca-cola 
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http://www.standaard.be/cnt/dmf20171218_03250860
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171218_03250860
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171218_03250860
http://www.avs.be/avsnews/vroeg-kerstcadeau-voor-coca-cola
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171218_03250860
http://www.avs.be/avsnews/vroeg-kerstcadeau-voor-coca-cola
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Bestuur en organisatie 
 
Team Recycling Netwerk 
Rob Buurman directeur 
Inge Luyten project- en campagnecoördinator 
Suze Govers project- en campagnecoördinator 
Tom Zoete Strategische communicatie  
 
Raad van Bestuur 
Robbert van Duin 
Emile van Rinsum 
Bernard Merckx 
Femke Nagel  

 
Recycling Netwerk maakt deel uit van de Utrecht Community voor Pioniers, oftewel UCo. 
Samen met tientallen andere organisaties zitten we in een oude werkplaats van de 
Nederlandse Spoorwegen, ongeveer 15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal. Het oude 
gebouw is volledig gerenoveerd en verduurzaamd. 
 
Het adres van Recycling Netwerk is: 2de Daalsedijk 6a, 3551 EJ, Utrecht. 
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