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Hoofdstuk 

1 
Inleiding 

1.1___ Aanleiding 

De gemeenten van de Duin- en Bollenstreek hebben een gemeenschappelijk regeling voor 
het afvoeren van hun huishoudelijk rest- en GFT-afval: Vuilafvoerbedrijf Duin- en 
Bollenstreek (VAB). De bij het VAB aangesloten gemeenten zijn: Hillegom, Katwijk, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen (alleen Voorhout). 
 
In de VAB-gemeenten wordt het afval van huishoudens gescheiden ingezameld. In het 
kader van voortgaande beleidsontwikkeling willen ze inzicht verkrijgen in de 
scheidingsresultaten; zo ook de gemeente Hillegom. Naast de gescheiden ingezamelde 
hoeveelheden is daartoe kennis nodig over wat zich nog aan herbruikbare afvalstromen in 
het restafval bevindt. Om die kennis te verkrijgen zijn sorteeranalyses nodig. Met een 
sorteeranalyse wordt de samenstelling van het restafval bepaald, waarmee bekend is 
hoeveel voor hergebruik geschikt materiaal zich nog daarin bevindt. Van daaruit kunnen 
uitspraken over de scheidingsresultaten worden gedaan. 
 
In het verleden hebben de VAB-gemeenten afzonderlijk sorteeranalyses laten uitvoeren. 
Thans willen ze dat gezamenlijk doen, met uitzondering van de gemeente Noordwijkerhout. 
De Meerlanden, die thans de exploitatie van het overslagstation van het VAB beheert, heeft 
adviesbureau CREM daartoe opdracht gegeven. 
 
In dit rapport doet CREM verslag van de resultaten van de sorteeranalyses voor de 
gemeente Hillegom, die op 15 en 29 oktober 2009 hebben plaatsgevonden in een hal van 
de firma Heemskerk in Noordwijkerhout. 

1.2___ Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de samenstelling van het restafval 
van de gemeente Hillegom en in de scheidingsresultaten die daaruit volgen. Met behulp van 
sorteeranalyses wordt deze doelstelling bereikt. 
 
De centrale probleemstelling luidt: 

Wat is de samenstelling van het huishoudelijk restafval in de gemeente Hillegom en 
wat houdt dat in voor de resultaten van de gescheiden inzameling? 
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De onderzoeksvragen die bij deze probleemstelling horen zijn: 
 
1. Welke samenstelling heeft het huishoudelijk restafval in de laagbouw en in de hoogbouw 

van de gemeente Hillegom? 
2. Welke samenstelling heeft het huishoudelijk restafval van de gemeente Hillegom? 
3. Wat zijn de resultaten ten aanzien van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en 

tuinafval, papier, glas, textiel, elektrische en elektronische apparaten en klein chemisch 
afval, weergegeven in responspercentages en kilogrammen per inwoner per jaar? 

4. Hoe verhouden de inzamelresultaten zich tot de landelijke richtlijnen? 
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Hoofdstuk 

2 
Werkwijze 

2.1___ Inleiding 

In de gemeente Hillegom is in week 42, op donderdag 15 oktober 2009 een representatief 
monster genomen van het huishoudelijk restafval uit de laagbouw en in week 44, op 
donderdag 29 oktober 2009 van de hoogbouw, die vervolgens zijn gesorteerd. De uitvoering 
van de sortering heeft in een hal van de firma Heemskerk te Noordwijkerhout 
plaatsgevonden. 
De werkwijze die bij monstername en sortering is gebruikt is in principe algemeen en kan in 
bijlage 3 worden teruggevonden. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de specifieke 
werkwijze die voor de monstername en de sortering voor de gemeente Hillegom is 
gehanteerd. 

2.2___ Werkwijze 

Een sorteeranalyse bestaat uit drie onderdelen: de monstername, de sortering en de 
weging. Voor een uitgebreid overzicht van de werkwijze wordt hier verder verwezen naar 
bijlage 1. 
 
Voor een sorteeranalyse wordt uitgegaan van een aantal van 125 huisvuilzakken, weg te 
halen uit drie à vier verschillende straten. Naar schatting levert dit een hoeveelheid tussen 
de 500 en 750 kilogram op. Omdat restafval en GFT-afval in de laagbouw van Hillegom 
alternerend (eens in de twee weken) worden ingezameld door middel van minicontainers en 
in de hoogbouw verzamelcontainers worden gebruikt, is de werkwijze aangepast. 
 
Om steekproeven met een voldoende betrouwbaarheid te verkrijgen is van 40 huishoudens 
uit de laagbouw het restafval meegenomen en de inhoud van 4 bovengrondse 
verzamelcontainers, overeenkomend met circa 40 huishoudens. 
 
Een overzicht van de locaties waar het monster is genomen kan worden teruggevonden in 
bijlage 2. Voor de precieze werkwijze ten aanzien van de sorteeranalyses (monstername, 
splitsing, sortering) wordt verwezen naar bijlage 3. 
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Hoofdstuk 

3 
Resultaten 

3.1___ Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de sorteeranalyse besproken. Het gaat in eerste 
instantie om de samenstelling van het huishoudelijk restafval. Met behulp van de gegevens 
over de gescheiden ingezamelde componenten wordt vervolgens de oorspronkelijke 
samenstelling van het huishoudelijk afval bepaald zoals die was voordat het afval 
gescheiden is aangeboden. 

3.2___ Samenstelling restafval 

Met behulp van de sorteerproef is de samenstelling van het restafval van de gemeente 
Hillegom bepaald. Het gaat om een momentopname, aangezien de samenstelling van het 
restafval seizoensafhankelijk is. De responspercentages, die in hoofdstuk 4 worden 
gepresenteerd, zijn daarentegen veel minder gevoelig voor seizoensinvloeden. Voor een 
volledig overzicht van de gesorteerde hoeveelheden in het restafval wordt verwezen naar 
bijlage 4. 
 
In tabel 3.1 is de samenstelling van het restafval in gewichtsprocenten voor de laag- en de 
hoogbouw afzonderlijk en voor heel Hillegom weergegeven. In het onderste deel van de 
tabel is voor een aantal componenten te zien hoe deze weer zijn samengesteld uit 
subcomponenten. 
 
De bepaling van de samenstelling van het restafval vormt binnen de sorteeranalyse slechts 
een tussenstap. Ze wordt gebruikt voor de bepaling van de resultaten van de gescheiden 
inzameling (zie hoofdstuk 4). Daarom zullen hier alleen de meest opvallende percentages 
worden vermeld en toegelicht. 
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GFT-afval 
Ongeveer 29% van het huishoudelijk restafval van Hillegom bestaat uit groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT). In de hoogbouw is het percentage een stuk hoger (41%) dan in de 
laagbouw (27%). 
 
Het GFT-afval zèlf bestaat voor het merendeel, namelijk 48%, uit groente- en fruitafval 
(keukenafval). Daarmee worden oneetbare resten bedoeld, zoals schillen. Van het GFT-
afval wordt 34% gevormd door niet genuttigd voedsel (een vorm van verspilling). Daarbij 
gaat het om etensresten, om voedingsmiddelen die nog in hun schil (een hele appel 
bijvoorbeeld) of geheel in de verpakking zitten en om brood (11%). 
Tuinafval (inclusief kamerplanten en snijbloemen) maakt 18% van het in restafval 
aangetroffen GFT-afval uit.  
 
Papier 
Het restafval van Hillegom bestaat voor 13% uit herbruikbaar papier. In de laagbouw is dat 
ook 11%, in de hoogbouw 20%. 
 
Het herbruikbaar papier dat zich in Hillegom nog in het restafval bevindt bestaat voor 43% 
uit kranten, folders en tijdschriften voor circa 14% uit karton, voor circa 20% uit verpakkingen 
en voor 23% uit enveloppen en losse en kleine stukken papier. 
 
Glas 
Van het restafval in Hillegom bestaat circa 4% uit verpakkingsglas. Dit komt ongeveer 
overeen met het percentage in de laagbouw. In de hoogbouw is het glaspercentage 
ongeveer 5%. 
 
Textiel 
Circa 4% van het restafval in Hillegom bestaat uit textiel. In de laagbouw is dat 5%, in de 
hoogbouw bedraagt het percentage circa 2%. 
 
KCA 
Het restafval blijkt voor 0,1% uit klein chemisch afval te bestaan. 
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Tabel 3.1  Samenstelling restafval van Hillegom in gewichts-%, oktober 2009____________________  
     
 Laagbouw Hoogbouw Gemeente Hillegom  
     
GFT-afval 26.6 40.6 28.8  
Kattenbakvulling 6.4 2.2 5.7  
Oud papier en karton 11.0 20.2 12.5  
Niet-herbruikbaar papier 0.5 0.3 0.5  
Sanitair papier 12.8 2.8 11.2  
Drankverpakkingen 4.4 3.3 4.2  
Verpakkingsglas 3.4 5.0 3.6  
Overig glas 0.0 0.0 0.0  
Kunststof verpakkingen 15.4 13.8 15.2  
Overige kunststoffen 4.0 2.2 3.7  
Ferro 4.4 2.0 4.0  
Non-ferro 0.9 0.9 0.9  
Apparaten 0.3 0.0 0.2  
Textiel 4.5 2.4 4.2  
Schoeisel 0.7 0.5 0.6  
Tapijt 0.0 0.0 0.0  
Hout 2.3 1.1 2.1  
KCA 0.0 0.0 0.1  
Bouw- en sloopafval 0.0 1.4 0.2  
Residu 2.4 1.5 2.3  
     
TOTAAL 100.0 100.0 100.1  
     
     
GFT-afval 26.6 40.6 28.8  
   groente- en fruitafval 12.9 18.8 13.8  
   voedselverspilling 6.6 5.8 6.5  
   brood 3.3 3.0 3.3  
   tuinafval 3.9 13.0 5.3  
     
Oud papier en karton 11.0 20.2 12.5  
   kranten/tijdschriften 4.1 12.2 5.4  
   verpakkingen 2.7 1.7 2.5  
   los papier 2.6 3.9 2.8  
   karton 1.6 2.3 1.7  
     
Verpakkingsglas 3.4 5.0 3.6  
   wit 2.6 2.7 2.6  
   groen 0.4 1.5 0.5  
   bruin 0.4 0.9 0.5  
     
Sanitair papier 12.8 2.8 11.2  
   luiers 9.3 1.1 8.0  
   overig 3.5 1.7 3.2  
     
Kunststof verpakkingen 15.4 13.8 15.2  
   flessen en flacons 2.9 2.0 2.8  
   piepschuim 0.9 0.5 0.8  
   overige verpakkingen 11.6 11.3 11.6  
     
Overige kunststoffen 4.0 2.2 3.7  
   huisvuilzakken 2.4 1.5 2.3  
   overig 1.5 0.7 1.4  
     
Ferro 4.4 2.0 4.0  
   blikjes 3.3 2.0 3.1  
   overig 1.0 0.0 0.9  
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Hoofdstuk 

4 
Analyse scheidingsresultaten 

4.1___ Inleiding 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het scheidingsgedrag in de gemeente Hillegom. 
Hiervoor worden de volgende kengetallen gebruikt: 
 
 het responspercentage, berekend door per component de gescheiden ingezamelde 

hoeveelheid in de sorteerperiode1 te delen door het totaalaanbod (gescheiden 
aangeboden plus nog in het restafval aanwezig) van die component in de 
sorteerperiode; het geeft dus aan welk deel van de totaal inzamelbare hoeveelheid van 
een component gescheiden wordt aangeboden; helaas bleken alleen de hoeveelheden 
restafval en GFT-afval van de sorteerperiode beschikbaar te zijn, voor de overige 
stromen moesten we terugvallen op cijfers van 2008, wat een onbekende 
onnauwkeurigheid in de cijfers brengt. 

 per component het gescheiden aangeboden gewicht in kilogrammen per inwoner per 
jaar; hiertoe zijn de hoeveelheden van 2008 genomen en door het aantal inwoners 
(20.425) gedeeld, omdat van 2009 nog geen cijfers beschikbaar waren; recente 
ontwikkeling konden dus helaas niet worden meegenomen. 

 per component het totaalaanbod in het huishoudelijk afval in kilogrammen per inwoner 
per jaar; dit kengetal wordt bepaald door het gescheiden aangeboden gewicht te delen 
door het responspercentage; daarbij wordt ervan uitgegaan dat de respons een factor is 
die over het jaar vrij constant blijft. 

 
Het scheidingsgedrag kan het beste worden geanalyseerd aan de hand van de respons, 
omdat deze in veel beperktere mate seizoensgevoelig is dan de samenstelling. Daarnaast is 
het scheidingsresultaat op deze wijze onafhankelijk gemaakt van de totaal vrijkomende 
hoeveelheid. Bovendien zijn de landelijke doelstellingen als responspercentages 
gedefinieerd. Deze doelstellingen zijn afkomstig uit het Landelijk Afvalstoffen Plan (LAP), 
waarin de gemeenten, de provincies en de rijksoverheid zich committeren aan het streven 
naar het halen van scheidingsdoelstellingen voor papier, glas en textiel. 

4.2___ Respons 

In deze paragraaf zal met behulp van de hiervoor gedefinieerde kengetallen het 
scheidingsgedrag per component worden geanalyseerd. Per component worden de 
resultaten als volgt in een tabel en twee grafieken gepresenteerd: 

                                                   
1 ) Indien dit gegeven bekend is; zo niet, dan is een schatting gemaakt op basis van maand-, kwartaal of jaarcijfers. 
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 in de tabel staan de drie scheidingskengetallen plus de landelijke doelstelling; het 
totaalaanbod wordt berekend door de gescheiden aangeboden hoeveelheid te delen 
door de respons; 

 in de eerste grafiek zijn de behaalde responspercentages in door middel van 
staafdiagrammen weergegeven, waarin ook steeds de landelijke doelstelling is 
aangegeven; 

 de tweede grafiek geeft met behulp van gestapelde staafdiagrammen de 
inzamelresultaten in kilogrammen per inwoner per jaar weer; de totale hoogte van de 
staaf (“totaalaanbod”) geeft de totaal vrijkomende hoeveelheid (gescheiden plus nog in 
het restafval aanwezig) per inwoner per jaar weer, het onderste deel (“gescheiden”) is 
het deel dat daadwerkelijk gescheiden wordt ingezameld en het daarop gestapelde 
gedeelte geeft aan welk deel nog gescheiden ingezameld zou moeten worden om de 
landelijke doelstelling (“LD”) te halen. 

 
De gescheiden ingezamelde hoeveelheden in kilogrammen per inwoner per jaar zijn die van 
2008. 

4.2.1 __ GFT-afval 

De gemeente Hillegom zamelt in de laagbouw (85% van de aansluitingen) één maal per 
twee week het huishoudelijk restafval en GFT-afval2 alternerend in met behulp van 
minicontainers. Bij de hoogbouw (15% van de aansluitingen) staan verzamelcontainers voor 
restafval en GFT-afval. 
 
Tabel 4.1 en grafiek 4.1 geven een overzicht van het responspercentage in 2009. De 
doelstelling uit het LAP is 55% gescheiden inzameling. De respons ten aanzien van de 
gescheiden inzameling van GFT-afval bedraagt thans 51% en ligt dus net onder de 
landelijke doelstelling. Dit betekent dat 51% van de totaal in het huishoudelijk afval 
aanwezige hoeveelheid GFT-afval gescheiden wordt aangeboden. De overige 49% bevindt 
zich nog in het restafval. 

Tabel 4.1  Respons GFT-afval in de gemeente Hillegom_________________________________  
      

Jaar Gescheiden Totaalaanbod Respons Landelijke 
doelstelling 

 

      

2009 89 kg/inw/jr 175 kg/inw/jr 51% 55%  

      

 
Grafiek 4.2 geeft het inzamelresultaat in kilogrammen per inwoner per jaar weer. In de 
gemeente Hillegom wordt thans 89 kilogram GFT-afval per inwoner per jaar gescheiden 
ingezameld. Het totaalaanbod bedraagt 175 kilogram per inwoner per jaar. 
 
De omgerekende landelijke doelstelling bedraagt 96 kilogram per inwoner per jaar (=55% x 
175 kg). Deze wordt gehaald als per inwoner jaarlijks 7 kilogram GFT-afval extra wordt 
ingezameld. 

                                                   
2 ) Onder GFT-afval wordt niet het grof tuinafval verstaan, dat onder andere op de milieustraat wordt aangeboden. 
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Grafiek 4.1  Respons GFT-afval in de gemeente Hillegom ______________________________________________  
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Grafiek 4.2  Inzamelresultaat GFT-afval in de gemeente Hillegom ________________________________________  
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4.2.2 __ Papier 

Papier wordt ingezameld via huis-aan-huis inzameling en brengcontainers, naast de 
mogelijkheid het bij de milieustraat aan te bieden. 
 
De respons voor papier is thans 67% (zie tabel 4.2 en grafiek 4.3). Zo’n 33% van het papier 
wordt dus nog via het restafval weggeworpen. De landelijke doelstelling van 85% wordt nog 
niet gehaald. Bij de berekening van de respons is het papier en karton dat op de milieustraat 
wordt gebracht meegerekend. 

Tabel 4.2  Respons papier in de gemeente Hillegom____________________________________  
      

Jaar Gescheiden Totaalaanbod Respons Landelijke 
doelstelling 

 

      

2009 65 kg/inw/jr 96 kg/inw/jr 67% 85%  

      

 
Grafiek 4.4 geeft het inzamelresultaat in kilogrammen per inwoner per jaar weer. In de 
gemeente Hillegom wordt thans circa 65 kilogram papier per inwoner per jaar gescheiden 
ingezameld. Het totaalaanbod bedraagt 96 kilogram per inwoner per jaar. Dit is iets lager 
dan het landelijk gemiddelde. 
 
De omgerekende landelijke doelstelling bedraagt 82 kilogram per inwoner per jaar (=85% x 
96 kg). Om die te halen zou per inwoner jaarlijks nog 17 kilogram extra moeten worden 
ingezameld. 
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Grafiek 4.3  Respons papier in de gemeente Hillegom _________________________________________________  
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Grafiek 4.4  Inzamelresultaat papier in de gemeente Hillegom ___________________________________________  
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4.2.3 __ Glas 

In de gemeente Hillegom kunnen de burgers hun glas in glascontainers kwijt. 
 
Voor glas ligt het responspercentage thans op 75%. Ongeveer 25% van het glas wordt dus 
nog via het restafval aangeboden. De landelijke doelstelling van 90% gescheiden inzameling 
wordt niet gehaald. 

Tabel 4.3  Respons glas in de gemeente Hillegom _____________________________________  
      

Jaar Gescheiden Totaalaanbod Respons Landelijke 
doelstelling 

 

      

2009 26,6 kg/inw/jr 35,7 kg/inw/jr 75% 90%  

      

 
Grafiek 4.6 geeft het inzamelresultaat in kilogrammen per inwoner per jaar weer. In de 
gemeente Hillegom wordt thans 26,6 kilogram glas per inwoner per jaar gescheiden 
ingezameld. Het totaalaanbod bedraagt 35,7 kilogram per inwoner per jaar, hetgeen een 
stuk hoger is dan het landelijke gemiddelde (circa 30 kilogram). 
 
De omgerekende landelijke doelstelling bedraagt 32,2 kilogram per inwoner per jaar (=90% 
x 35,7 kg). Om die te halen zou per inwoner jaarlijks nog 5,6 kilogram extra moeten worden 
ingezameld. 
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Grafiek 4.5  Respons glas in de gemeente Hillegom ___________________________________________________  
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Grafiek 4.6  Inzamelresultaat glas in de gemeente Hillegom_____________________________________________  
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4.2.4 __ Textiel 

Voor textiel staan in Hillegom textielcontainers opgesteld. Daarnaast vinden zo nu en dan 
huis-aan-huis inzamelacties plaats. 
 
Zoals tabel 4.4 en grafiek 4.7 te zien geven, ligt de huidige respons voor textiel (32% 
gescheiden inzameling) nog onder de landelijke doelstelling (50%). 

Tabel 4.4  Respons textiel in de gemeente Hillegom ____________________________________  
      

Jaar Gescheiden Totaalaanbod Respons Landelijke 
doelstelling 

 

      

2009 4,9 kg/inw/jr 15,4 kg/inw/jr 32% 50%  

      

 
Grafiek 4.8 geeft het inzamelresultaat in kilogrammen per inwoner per jaar weer. In de 
gemeente Hillegom wordt 4,9 kilogram textiel per inwoner per jaar gescheiden ingezameld. 
Het totaalaanbod bedraagt 15,4 kilogram per inwoner per jaar. Dit is zeer hoog ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde (circa 10 kilogram). Hierbij moet de kanttekening worden 
geplaatst dat textiel is veel gevoeliger voor het toeval dan de hiervoor behandelde 
componenten. Er bleek tijdens de sorteeranalyses zeer veel textiel in het restafval te zitten. 
Wellicht leidt dit tot een overschatting van het totaalaanbod, zodat in werkelijkheid de 
respons wel eens dichter bij de doelstelling van 50% zou kunnen liggen. In elk geval komt 
de gescheiden ingezamelde hoeveelheid, 4,9 kilogram, zeer dicht in de buurt van de 
landelijke handreiking van 5 kilogram. 
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Grafiek 4.7  Respons textiel in de gemeente Hillegom _________________________________________________  

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009

R
es

po
ns

-%

Landelijke taakstelling 
(50%)

 

Grafiek 4.8  Inzamelresultaat textiel in De gemeente Hillegom ___________________________________________  
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4.2.5 __ Klein chemisch afval 

KCA kan worden aangeboden bij het KCA-depot op de milieustraat. 
 
Voor KCA bestaat een landelijke doelstelling van minimaal 90% gescheiden inzameling. 
Zoals tabel 4.5 en grafiek 4.9 te zien geven, lijkt de huidige respons voor KCA op 87% 
gescheiden inzameling en dus net onder de doelstelling te liggen. Bij beschouwing van de 
inzamelresultaten van KCA moet echter in het achterhoofd worden gehouden dat het 
percentage KCA in restafval zoals dat met een sorteeranalyse wordt bepaald zeer gevoelig 
is voor toevalligheden. Het is een erg heterogene stroom die zowel kleine lichte (batterijen, 
nagellak, medicijnen) als zware zaken (blikken met verf, bussen kit, flacons met motorolie) 
kan bevatten. Zwaar KCA wordt tijdens een sorteeranalyse incidenteel in het KCA 
aangetroffen. Het percentage KCA neemt in dat geval ineens aanzienlijk toe, hetgeen de 
respons omlaag doet schieten. Anderzijds kan het aantreffen van alleen kleine lichte zaken 
ervoor zorgen dat de respons hoger uitkomt dan hij werkelijk is. 

Tabel 4.5  Respons klein chemisch afval in de gemeente Hillegom________________________  
      

Jaar Gescheiden Totaalaanbod Respons Landelijke 
doelstelling 

 

      

2009 1,66 kg/inw/jr 1,92 kg/inw/jr 87% 90%  

      

 
Grafiek 4.10 geeft het inzamelresultaat in kilogrammen per inwoner per jaar weer. In de 
gemeente Hillegom wordt thans 1,66 kilogram KCA per inwoner per jaar gescheiden 
ingezameld. Het totaalaanbod bedraagt 1,92 kilogram per inwoner per jaar. Dit komt goed 
overeen met het landelijke gemiddelde van tussen de 2,0 en 2,5 kilogram. 
 
De omgerekende landelijke doelstelling bedraagt 1,72 kilogram per inwoner per jaar (=90% 
x 1,92 kg). Deze wordt gehaald als per inwoner jaarlijks 60 gram meer wordt ingezameld. 
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Grafiek 4.9  Respons KCA in de gemeente Hillegom___________________________________________________  
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Grafiek 4.10  Inzamelresultaat KCA in de gemeente Hillegom ___________________________________________  
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Hoofdstuk 

5 
Conclusies 

In antwoord op de onderzoeksvragen uit paragraaf 1.2 kunnen de volgende conclusies 
worden getrokken: 
 
1. Met behulp van een sorteeranalyse is de samenstelling bepaald van het restafval van 

de gemeente Hillegom. Deze samenstelling kan worden teruggevonden in tabel 3.2. Het 
gewichtspercentage voor GFT-afval bedraagt 29%, voor papier 13%, voor glas 4%, voor 
textiel 4% en KCA 0,1%. 
 

2. De huidige responspercentages voor de componenten in de gemeente Hillegom 
bedragen voor GFT-afval 51%, voor papier 67%, voor glas 75%, voor textiel 32% en voor 
KCA 87%. 

 
3. Alle resultaten liggen nog onder de landelijke doelstellingen. Die van GFT-afval en KCA 

liggen dicht tegen de doelstellingen aan, die van papier en glas bevinden zich daar nog 
een stuk vanaf. Hetzelfde geldt voor textiel, hoewel de grote hoeveelheid in restafval 
wellicht op een toevalstreffer berust. De gescheiden ingezamelde hoeveelheid per 
inwoner bij jaar (bijna 5 kilogram) is in elk geval hoog te noemen. 
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Bijlage 1 Basisgegevens 

Naam gemeente: Hillegom 
 
Aantal inwoners (meest recente data): 20.425 
 
Aantal aansluitingen: 8.843 
 
 waarvan hoogbouw: 15% 

 
 waarvan laagbouw: 85% 

 
 
 



 

 
 



  

 

Bijlage 2 Overzicht monstername 

 
WEEK 42    
     
 DONDERDAG 15 OKTOBER 2009  
  HILLEGOM LAAGBOUW  
   ALBERT VERWEIJLAAN 4 MINICONTAINERS 
   HOOFTWENDE 4 MINICONTAINERS 
   COUPERUSWENDE  4 MINICONTAINERS 
   GUIDO GEZELLELAAN 4 MINICONTAINERS 
   JAN PRINSHEEM 4 MINICONTAINERS 
   VAN DE WOESTIJNEHEEM 4 MINICONTAINERS 
   HELENE SWARTHLAAN 4 MINICONTAINERS 
   LEEGHWATER 4 MINICONTAINERS 
   VAN VLIETSTRAAT 4 MINICONTAINERS 
   STATIONSWEG 4 MINICONTAINERS 

 
 

WEEK 44    
     
 DONDERDAG 29 OKTOBER 2009  
  HILLEGOM HOOGBOUW  

   
ARTHUR VAN 
SCHENDELPLEIN 1 BOVENGRONDSE VERZAMELCONTAINER 

   CATSWENDE 1 BOVENGRONDSE VERZAMELCONTAINER 
   STARINGWENDE 1 BOVENGRONDSE VERZAMELCONTAINER 
   HOFDUYNLAAN 1 BOVENGRONDSE VERZAMELCONTAINER 

 



 

 
 



  

 

Bijlage 3 Algemene werkwijze sorteeranalyses 

Het sorteeronderzoek kent drie fasen: de voorbereiding, de sorteeranalyse en de 
rapportage (zie figuur 1). 
De wijze van monstername en sorteren is zodanig dat vergelijking met de cijfers van het 
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) goed mogelijk is. 
 

Figuur 1  Werkwijze sorteeronderzoek _______________________________________________  
 

VOORBEREIDING 

 

SORTEERANALYSE: 
 
 MONSTERNAME 
 
 SORTERING 
 
 WEGINGEN 
 

 

RAPPORTAGE 

   
 
 

Fase 1: Voorbereiding 

In deze fase wordt een draaiboek vervaardigd waarin de uitvoering wordt beschreven en 
gepland. Er wordt aangegeven welke activiteiten op de sorteerdag zijn gepland. Tevens 
bevat het draaiboek informatie over de wijze waarop de monstername, de sorteringen en 
de wegingen plaats dienen te vinden. 
Het draaiboek bevat de volgende onderdelen (zie voor een toelichting op de onderdelen 
bij fase 2): 
 
Monstername: 
a. Datum voor de monstername 
b. Exacte plaatsen voor de monstername 
c. Aantal colli per plaats voor monstername 
 
Sorteeranalyse: 
a. Datum voor sorteringen van het monster 
b. Opstelling sorteertafel, personen en containers 
c. Overzicht/beschrijving van de te sorteren componenten 



 

 
Wegingen: 
a. Bepalen totaal gewicht ingezameld monster 
b. Wijze van weging van de gesorteerde componenten 
c. Uitleg van registratieformulier voor de wegingen 
d. Te verrichten handelingen en de volgorde hiervan bij het wegen 
 
Het draaiboek wordt opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever. In overleg wordt 
bepaald in welke periode het sorteeronderzoek plaatsvindt, waar dit gebeurt en welke 
componenten men (niet) gesorteerd wil hebben, alsmede op welke plaatsen en 
tijdstippen de monsters worden genomen en het aantal colli per locatie. 
 

Fase 2: De sorteeranalyse 

De sorteeranalyse bestaat uit drie onderdelen: monstername, de sortering en de weging. 

De monstername: 
Een sorteeranalyse wordt gedaan aan de hand van een steekproef van het aangeboden 
afval. Per fractie wordt het exacte aantal colli vastgesteld dat voor de steekproef 
benodigd is. Vervolgens wordt per fractie bepaald op welke plekken de monsters worden 
genomen. 
 
Voor een sorteeranalyse wordt normaal gesproken uitgegaan van een aantal van 125 
huisvuilzakken, weg te halen uit drie verschillende straten. Daarbij wordt opgelet dat de 
zakken géén abnormale zaken bevatten, zoals bouw- en sloopafval. Op deze wijze kan 
bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten bebouwing. 
Naar schatting zal dit per sorteeranalyse een hoeveelheid tussen de 500 en 750 kilogram 
opleveren. Door het RIVM wordt bij sorteeranalyses dezelfde richtlijn toegepast. 
 
De plaatsen waar de monsters worden ingezameld, werden geregistreerd, zodat bij 
eventuele toekomstige sorteeranalyses dezelfde steekproef wordt genomen. 
 
Na de inzameling worden de monsters gestort in de sorteerhal. 
 

De sortering: 
De componenten die in eerste instantie gesorteerd moeten worden, zijn GFT-afval, 
papier, blik, textiel, glas en KCA. Omdat voor een volledige sorteeranalyse in 26 fracties 
echter nauwelijks een extra inspanning nodig is, vindt sortering in 26 componenten 
plaats. Een overzicht met omschrijvingen van deze 26 componenten is opgenomen in 
bijlage 2. Het sorteren van het restafval vindt plaats met behulp van een sorteertafel en 
drie personen (exclusief begeleiding van CREM). Rondom de sorteertafel staan 
minicontainers opgesteld, waarin de te scheiden componenten kunnen worden 
gedeponeerd. De sortering vindt plaats in een door de opdrachtgever beschikbaar 
gestelde ruimte (minimaal 200m

2
). Voordelen van deze werkwijze zijn dat de 

opdrachtgever goed zicht heeft op de wijze waarop de sorteerproeven gebeuren en op 
de omvang (volume) en samenstelling van de fractie. Daarnaast zijn de kosten lager 
omdat geen externe ruimte of materieel hoeft te worden gehuurd. 
 
De benodigde voorzieningen bestaan uit: 
 
Geregeld door opdrachtgever: 



  

 overdekte sorteerhal (benodigde ruimte circa 10 bij 20 meter) 
 werkhandschoenen 
 diverse minicontainers en biobakken (totaal ca. 30 stuks) 
 bezems/stoffer en blik 
 weegbrug 
 shovel voor splitsing en afvoer 
 
Geregeld door CREM: 
 sorteertafel 
 overalls/werkschorten 
 mondkapjes 
 begeleiding in de vorm van een sorteermanager 
 3 personen (excl. begeleiding van CREM) 
 weegschaal (tot 0,5 kilogram nauwkeurig) 
 schepjes/harkjes 

De weging: 
Nadat is gesorteerd vindt weging van alle componenten plaats. Na weging kunnen de 
gesorteerde componenten worden afgevoerd. 

Fase 3: Rapportage 

De rapportage bevat de volgende onderdelen: 
 
1. Een gedetailleerde beschrijving van de monstername. Hieronder zijn begrepen: 

 
 de datum van de monstername; 
 de exacte plaats van de monstername (bijvoorbeeld: straat x, even zijde, 

vanaf straat y, oplopende nummers); 
 het aantal ingezamelde huisvuilzakken voor de monstername; 
 bijzonderheden. 

 
Deze informatie is er op gericht om eventuele betrouwbare herhaling te garanderen en is 

terug te vinden in bijlage 1. 
 
2. Een overzicht van de samenstelling van het restafval en de oorspronkelijke 

samenstelling van het huishoudelijk afval voor gescheiden inzameling (in 
gewichtsprocenten). Voor KCA wordt in een bijlage ook het aantal van de 
verontreinigingen (bijvoorbeeld aantal gevonden verfblikken) gegeven. 
 

 
3. Responspercentages voor de verschillende gescheiden ingezamelde componenten. 

 
4. Per component de gescheiden ingezamelde hoeveelheden in kilogram per inwoner 

per jaar. 
 

5. Per component het totaalaanbod (nog aanwezig in het restafval plus gescheiden 
aangeboden) in kilogram per inwoner per jaar. 

 
6. Een analyse van de behaalde inzamelresultaten afgezet tegen eventuele eerdere 

metingen en de landelijke doelstellingen. 
 
Bovenstaande gegevens worden mede toegelicht aan de hand van tabellen en figuren. 



 

Overzicht van de te sorteren componenten 

Component Omschrijving 
 
GFT-afval voedselresten (incl. koffiedik en theezakjes), 
 tuinafval en vet- en olieresten 
 
Kattenbakvulling voor zover deze zijn te sorteren 
 
Papier  
-kranten en tijdschriften kranten, tijdschriften en boeken 
-verpakkingen en los papier verpakkingen, enveloppen, papiersnippers  e.d. 
-karton grote en kleine dozen e.d. 
-overig papier vuile verpakkingen, gelamineerd papier, 
 vensterenveloppen  
Sanitair papier keukenpapier, tissues, servetten, luiers, 
 maandverband 
 
Drankverpakkingen frisdrankpakken, zuivelpakken 
 
Glas  
-wit glas doorzichtig verpakkingsglas van flessen en 
 potten 
-groen glas groen verpakkingsglas van flessen en potten 
-bruin glas bruin en overig gekleurd glas 
-overig glas vlakglas, glas van kapotte drinkglazen,  
 vazen, gloeilampen 
 
Kunststoffen  
-folies draagtassen, krimpfolie 
-huisvuilzakken zakken die voor het aanbieden van het  huisvuil 
zijn gebruikt 
-flacons plastic flessen van shampoo, 
 schoonmaakmiddelen en frisdranken 
-overige kunststoffen het merendeel van de kunststoffen: zakjes, 
 kuipjes, kleine stukjes folie, bakjes, plastic 
 speelgoed e.v.a. 
Piepschuim spreekt voor zich 
 
Ferro 
-blikjes spreekt voor zich 
-overig ferro ijzeren voorwerpen (bijv. spijkers), doppen, 
 deksels 
 
Non-ferro aluminium(folie), lege omhulsels van 
 waxinelichtjes, koper, zink 
 
Apparaten radio’s, rekenmachines, wekkers enz. 
 
Textiel kleding (geen schoenen), doeken, lappen, 
 watten 
 
Tapijt vloerbedekking (wol, katoen, synthetisch), 
 matten 



  

 
Hout plankjes, stukken spaanplaat, kratten e.d. 
 
Klein chemisch afval (KCA) bestrijdingsmiddelen, (foto)chemicaliën, 
 verfresten, batterijen, oplosmiddelen, 
 olieproducten, toner, oude verfkwasten, 
 thermometers e.d. 
 
Bouwpuin bouw- en sloopafval 
 
Residu alles wat resteert en geen GFT-afval is, bijv. 
 rubber, leer, kleine snippers plastic en papier, 
 keramiek, zand, zeep, kaarsen e.d. 
 
 



 

 
 



  

 

Bijlage 4 Samenstelling van het restafval 



 



  

SORTEERANALYSE GEMEENTE HILLEGOM

SAMENSTELLING RESTAFVAL LAAGBOUW, 15 OKTOBER 2009

Kg gesorteerd gewichts-%

GFT-afval 98.1 26.6
Kattenbakvulling 23.5 6.4
Oud papier en karton 40.7 11.0
Niet-herbruikbaar papier 2.0 0.5
Sanitair papier 47.2 12.8
Drankverpakkingen 16.2 4.4
Verpakkingsglas 12.4 3.4
Overig glas 0.1 0.0
Kunststof verpakkingen 56.9 15.4
Overige kunststoffen 14.7 4.0
Ferro 16.1 4.4
Non-ferro 3.5 0.9
Apparaten 1.0 0.3
Textiel 16.5 4.5
Schoeisel 2.4 0.7
Tapijt 0.0 0.0
Hout 8.5 2.3
KCA 0.0 0.0
Bouw- en sloopafval 0.0 0.0
Residu 8.9 2.4

TOTAAL 368.7 100.0

Kg gesorteerd gewichts-% % comp.

GFT-afval 98.1 26.6 100.0
   groente- en fruitafval 47.4 12.9 48.3
   voedselverspilling 24.3 6.6 24.8
   brood 12.2 3.3 12.4
   tuinafval 14.2 3.9 14.5

Oud papier en karton 40.7 11.0 100.0
   kranten/tijdschriften 15.1 4.1 37.1
   verpakkingen 9.9 2.7 24.3
   los papier 9.7 2.6 23.8
   karton 6.0 1.6 14.7

Verpakkingsglas 12.4 3.4 100.0
   wit 9.7 2.6 78.2
   groen 1.3 0.4 10.5
   bruin 1.4 0.4 11.3

Sanitair papier 47.2 12.8 100.0
   luiers 34.2 9.3 72.5
   overig 13.0 3.5 27.5

Kunststof verpakkingen 56.9 15.4 100.0
   flessen en flacons 10.8 2.9 19.0
   piepschuim 3.2 0.9 5.6
   overige verpakkingen 42.9 11.6 75.4

Overige kunststoffen 14.7 4.0 1.0
   huisvuilzakken 9.0 2.4 0.6
   overig 5.7 1.5 0.4

Ferro 16.1 4.4 100.0
   blikjes 12.3 3.3 76.4
   overig 3.8 1.0 23.6  



 

SORTEERANALYSE GEMEENTE HILLEGOM

SAMENSTELLING RESTAFVAL HOOGBOUW, 29 OKTOBER 2009

Kg gesorteerd gewichts-%

GFT-afval 185.4 40.6
Kattenbakvulling 10.1 2.2
Oud papier en karton 92.0 20.2
Niet-herbruikbaar papier 1.5 0.3
Sanitair papier 12.6 2.8
Drankverpakkingen 14.9 3.3
Verpakkingsglas 22.8 5.0
Overig glas 0.1 0.0
Kunststof verpakkingen 62.8 13.8
Overige kunststoffen 9.9 2.2
Ferro 8.9 2.0
Non-ferro 4.0 0.9
Apparaten 0.0 0.0
Textiel 10.9 2.4
Schoeisel 2.1 0.5
Tapijt 0.0 0.0
Hout 5.0 1.1
KCA 0.0 0.0
Bouw- en sloopafval 6.4 1.4
Residu 7.0 1.5

TOTAAL 456.4 100.0

Kg gesorteerd gewichts-% % comp.

GFT-afval 185.4 40.6 100.0
   groente- en fruitafval 85.8 18.8 46.3
   voedselverspilling 26.5 5.8 14.3
   brood 13.9 3.0 7.5
   tuinafval 59.2 13.0 31.9

Oud papier en karton 92.0 20.2 100.0
   kranten/tijdschriften 55.7 12.2 60.5
   verpakkingen 7.9 1.7 8.6
   los papier 17.9 3.9 19.5
   karton 10.5 2.3 11.4

Verpakkingsglas 22.8 5.0 100.0
   wit 12.1 2.7 53.1
   groen 6.7 1.5 29.4
   bruin 4.0 0.9 17.5

Sanitair papier 12.6 2.8 100.0
   luiers 4.9 1.1 38.9
   overig 7.7 1.7 61.1

Kunststof verpakkingen 62.8 13.8 100.0
   flessen en flacons 8.9 2.0 14.2
   piepschuim 2.5 0.5 4.0
   overige verpakkingen 51.4 11.3 81.8

Overige kunststoffen 9.9 2.2 1.0
   huisvuilzakken 6.9 1.5 0.7
   overig 3.0 0.7 0.3

Ferro 8.9 2.0 100.0
   blikjes 8.9 2.0 100.0
   overig 0.0 0.0 0.0  



  

SORTEERANALYSE GEMEENTE HILLEGOM

SAMENSTELLING RESTAFVAL OKTOBER 2009

gewichts-%

GFT-afval 28.8
Kattenbakvulling 5.7
Oud papier en karton 12.5
Niet-herbruikbaar papier 0.5
Sanitair papier 11.2
Drankverpakkingen 4.2
Verpakkingsglas 3.6
Overig glas 0.0
Kunststof verpakkingen 15.2
Overige kunststoffen 3.7
Ferro 4.0
Non-ferro 0.9
Apparaten 0.2
Textiel 4.2
Schoeisel 0.6
Tapijt 0.0
Hout 2.1
KCA 0.1
Bouw- en sloopafval 0.2
Residu 2.3

TOTAAL 100.1

gewichts-% % comp.

GFT-afval 28.8 100.0
   groente- en fruitafval 13.8 47.9
   voedselverspilling 6.5 22.5
   brood 3.3 11.4
   tuinafval 5.3 18.3

Oud papier en karton 12.5 100.0
   kranten/tijdschriften 5.4 43.0
   verpakkingen 2.5 20.4
   los papier 2.8 22.7
   karton 1.7 13.9

Verpakkingsglas 3.6 100.0
   wit 2.6 72.8
   groen 0.5 14.5
   bruin 0.5 12.6

Sanitair papier 11.2 100.0
   luiers 8.0 71.2
   overig 3.2 28.8

Kunststof verpakkingen 15.2 100.0
   flessen en flacons 2.8 18.3
   piepschuim 0.8 5.4
   overige verpakkingen 11.6 76.3

Overige kunststoffen 3.7 100.0
   huisvuilzakken 2.3 62.0
   overig 1.4 38.0

Ferro 4.0 100.0
   blikjes 3.1 78.2
   overig 0.9 21.8  
 



 

 


