
 

 

       

 

 

 

 

GF      

 

 

AFVAL 

 

  

INZAMELING     

 

 

         BUIKSLOTERHAM   



 

 

Afstudeerrapport 

27 maart 2017 

 

Metin Gündelik 

student nummer 500537918 

metin.gundelik@hva.nl 

06 41 63 78 70 

 

Logistics Engineering, 

Hogeschool van Amsterdam 

 

Bedrijfsbegeleiders 

Froukje Anne Karsten 

Simon de Rijke 

 

Begeleidend docent 

Sander Onstein 

 

Versie 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voorwoord 
 

Het scheiden van groente- en fruitafval oftewel voedselresten. Het verzamelen van groente- en fruitafval (GF-

afval) op een centrale plek. Het inzamelen van het GF-afval door de gemeente. Het transporteren van het GF-

afval naar een verwerkingsplek. Het vergisten van het GF-afval waarmee biogas, warmte en meer wordt 

verkregen. Dat is de route van de voedselresten die vrijkomen bij de huishoudens, ook wel scenario genoemd 

in dit onderzoek. Dit was voor mij een nog onbekend onderwerp op het moment dat ik begon aan mijn 

afstudeeronderzoek voor Team Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Om scenario’s voor het GF-afval 

te kunnen schetsen heb ik mijzelf moeten verdiepen in de afvalproblematiek. Als resultaat zijn 4 scenario’s 

opgesteld voor het GF-afval dat vrijkomt bij de huishoudens in Buiksloterham. 

 

Het onderzoek is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding Logistics Engineering aan de 

Hogeschool van Amsterdam. Het onderzoek heeft geduurd van september 2016 tot en met maart 2017. 

 

Door het verdiepen in de afvalproblematiek en het afstuderen voor een overheidsorgaan ben ik een ervaring 

rijker. Ook ben ik trots om als een Amsterdammer door middel van dit onderzoek te kunnen bijdragen aan een 

schonere stad.  

 

Dat een goede planning het halve werk is voor mij nogmaals bevestigd door de moeite die ik heb gehad om 

met stakeholders in contact te komen. Gelukkig heb ik meerdere personen kunnen raadplegen die hebben 

bijgedragen aan een juiste aanpak en tevens voor meerdere invalshoeken hebben gezorgd in dit onderzoek. 

 

In het bijzonder wil ik mevrouw Froukje Anne Karsten bedanken voor haar begeleiding vanuit de gemeente 

Amsterdam. De heer Simon de Rijke wil ik bedanken voor zijn inhoudelijke kennis over afval en de heer Sander 

Onstein voor zijn begeleiding vanuit de opleiding. Als laatst wil ik Enna Klaversma bedanken voor het 

verstrekken van informatie en haar feedback vanuit Waternet. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Metin Gündelik 

 

 

Amsterdam, 27 maart 2017 
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Samenvatting 
De aanleiding van dit onderzoek is de vergister die op de Johan van Hasseltkanaal wordt geplaatst door 

Waternet. Voor de vergister is GF-afval nodig waardoor de gemeente Amsterdam heeft besloten om naar het 

GF-afval voor de vergister en inzameling in heel Buiksloterham een onderzoek te laten uitvoeren. In dit 

onderzoek is er een antwoord gegeven op de hoofdvraag; 

 

‘’Welke scenario’s zijn er voor het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van groente- en 

fruitafval, van de lokale bewoners in Buiksloterham, rekening houdend met de wensen van verschillende 

stakeholders?’’ 

 

Gebleken is dat er voor de inzameling van het restafval op dit moment de organisatie in verandering is van per 

stadsdeel naar een centrale organisatie. De afvalinzameling in de huidige situatie is door middel van een 

integraal logistiek concept (ILC) in kaart gebracht. Hiermee zijn de kosten en de uitstoot voor de 

restafvalinzameling in Buiksloterham onderzocht. Op basis van bronnen is er gekozen voor 2000 huishoudens. 

De kosten voor de restafvalinzameling zijn € 200.000 per jaar en er wordt in totaal 477 ton CO2 uitgestoten. De 

inzameling en transport vormen 4% en de verbranding vormt 96% van de CO2 uitstoot. Met de verbranding 

wordt er van het restafval van de 2000 huishoudens voor 177 huishoudens per jaar elektriciteit en voor 19 

huishoudens per jaar warmte verkregen. Na het onderzoek naar de huidige situatie is er gekeken naar de GF-

afval inzameling. 

 

Voor het inzamelen van het GF-afval zijn de stakeholders bepaald. De stakeholders zijn de ondernemers, 

gemeente Amsterdam, Waternet, bewoners, ontwikkelaars en het AEB. De rollen, belangen en macht van deze 

stakeholders zijn in kaart gebracht door deze te interviewen. Er is een stakeholdersanalyse opgesteld waarbij 

per stakeholder is bepaald hoe met de stakeholders omgegaan kan worden als het gaat om de inzameling van 

GF-afval. Ook is gevraagd welke criteria zij het belangrijkst vinden door middel van interviews. De volgende 

criteria zijn vastgesteld om de scenario’s aan te toetsen: de kosten, de CO2 uitstoot, de opbrengsten aan 

vergisting, het gebruiksgemak, het implementatiegemak, hygiëne, het aantal rijbewegingen en de robuustheid. 

 

Voor het opstellen van de scenario’s is gekeken naar welke soorten oplossingen er zijn voor het scheiden, 

verzamelen, transporteren en verwerken van het GF-afval. Hierbij zijn ook de kosten en de verhouding tot de 

kwalitatieve criteria van deze oplossingen onderzocht. Deze oplossingen zijn gecombineerd tot 4 scenario’s 

voor het GF-afval. De combinaties zijn tot stand gekomen door de eigenschappen van de oplossingen met het 

oog op verschillende en duurzame scenario’s. Deze scenario’s zijn lokaal vergisten, ondergronds, bovengronds 

en aan huis genoemd. 

 

Het scenario lokaal vergisten is een scenario alleen voor de huishoudens van Cityplot en Schoonschip omdat 

alleen voor deze huishoudens de Nieuwe Sanitatie toegepast zal worden. Bij dit scenario is er gebruik gemaakt 

van een biologisch afbreekbaar zak (biozak) voor de huishoudens. Het GF-afval wordt geplaatst in een 

invoerpunt dat alleen open kan door middel van een pas dat wordt verstrekt door de gemeente Amsterdam, 

waarna het ondergronds wordt vervoerd naar de tank. Dit is een verzamelpunt waarbij het GF-afval wordt 

opgeslagen. De toevoer naar de vergister kan hierna digitaal geregeld worden. Omdat het GF-afval 

ondergronds wordt getransporteerd vindt er geen transport plaats. 

 

Het scenario ondergronds is een opgeschaalde versie van het scenario lokaal vergisten. Hiervoor vind geen 

toevoer naar de vergister plaats. In plaats hiervan wordt het GF-afval in de tank leeggepompt door een 

tankwagen en vervoerd naar Meerlanden. 

 

Het scenario bovengronds is een scenario waarbij de huishoudens het GF-afval scheiden met een biozak en 

wordt gebracht naar een bovengrondse container die geplaatst is naast de restafval container. De container is 
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alleen toegankelijk met pas dat wordt verstrekt door de gemeente Amsterdam. De containers worden 3 keer 

per week geleegd door middel van een elektrisch wagen. Deze elektrisch wagen brengt het GF-afval naar de 

lokale hub voor overslag. Hierna wordt het GF-afval met een grote afvalwagen gebracht naar Meerlanden voor 

vergisting. 

 

Het scenario aan huis is een scenario waarbij het GF-afval aan huis wordt opgehaald. Voor de bewoners wordt 

een smartphone app beschikbaar gesteld. Hierin voeren zij hun adressen in en krijgen op de dag van de 

inzameling een melding of zij willen dat GF-afval wordt opgehaald. De inzamelaars krijgen op basis van deze 

adressen een route uitgestippeld. Zij gaan langs de huishoudens voor het inzamelen van het GF-afval. Het GF-

afval wordt gebracht naar de lokale hub voor overslag. Hierna wordt het gebracht naar Meerlanden. Op basis 

van de berekeningen zijn er voor het bedienen van de 2000 huishoudens per inzameling 14 bakfietsen nodig. 

Voor inzamelaars is er uitgegaan van studenten met een brutoloon van € 13,- per uur. Alsnog zijn de 

loonkosten voor het inzamelen van het GF-afval in dit scenario 42% van de totale kosten. 

 

Bij de scenario’s bovengronds en aan huis zijn de kosten van de voertuigen alleen toegewezen aan de 

inzameling in Buiksloterham. Als de voertuigen ook voor andere activiteiten worden gebruikt kunnen de kosten 

lager zijn. Voor de 3 scenario’s waarbij wordt uitgegaan van GF-afval scheiding in heel Buiksloterham is te zien 

dat de CO2 uitstoot 20% minder is dan in de huidige situatie. Zoals eerder vermeld komt dit vooral doordat er 

wordt vergist in plaats van verbrand. Een samenvatting van de gegevens voor de scenario’s zoals kosten, CO
2
 

uitstoot en opbrengsten bij verwerking zijn af te lezen in tabel 1. 

Tabel 1 Samenvatting Scenario's 

 

De scenario’s zijn samen met de gegevens gepresenteerd en ook tijdens de interviews voorgelegd aan de 

stakeholders. De beoordelingen van de stakeholders zijn in de MAMCA gevoerd. Hieruit is gebleken dat 

scenario lokaal vergisten het meest gewild is. Scenario aan huis is als tweede beoordeeld. Omdat het scenario 

lokaal vergisten alleen een advies is voor de vergister van Waternet wordt het scenario aan huis aanbevolen 

voor geheel Buiksloterham. Dit wordt aanbevolen door te beginnen met een pilot. Het scenario zal eerst 

bewezen moeten worden voor de participatiegraad en de hoeveelheid GF-afval dat wordt ingezameld. De pilot 

zou met 1 bakfiets kunnen beginnen. 

 

Door dit scenario te gebruiken kan ook Waternet het GF-afval ontvangen. Door een vermaler te plaatsen bij de 

vergister is de toevoer naar de vergister mogelijk. Als zij het GF-afval afzonderlijk willen ontvangen wordt 

scenario lokaal vergisten geadviseerd. Ook wordt aanbevolen om in het vervolg te kijken naar een manier van 

GF-afval inzameling waarbij zowel de gemeente Amsterdam als Waternet waarde kunnen toevoegen aan de 

processen oftewel een verdienmodel. 

 

Samen met het scenario aan huis wordt ook een Value Stream Map aanbevolen. Door middel van deze VSM 

kunnen de processen voor het inzamelen van GF-afval gemeten worden. Dit kan gedaan worden door KPI’s op 

te stellen en hierop aan te sturen. 

 

Voor de pilot is een implementatieplan opgesteld waarbij de stappen voor het starten van een pilot in een 

planning zijn verwerkt. Op basis hiervan kan de gemeente Amsterdam in november beginnen met de pilot. 
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1. De Probleemstelling 
De circulaire economie is een speerpunt van het duurzaamheidsbeleid in Amsterdam. In de circulaire economie 

worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Ook wordt er gebruik 

gemaakt van duurzame en hernieuwbare energie. Dit is ook de ambitie van het manifest Circulair 

Buiksloterham (Circulair Buiksloterham, 2015), dat is ondertekend door diverse organisaties, waaronder de 

gemeente Amsterdam. 

 

Buiksloterham is een soort Living Citylab, waarin ervaring en kennis wordt opgedaan. Eén van de deelprojecten 

is het in gebruik nemen van een vergister door Waternet. De vergister gaat het GF-afval van ongeveer 490 

huishoudens verwerken tot biogas en fosfaat. Om het rendement van de vergister te vergroten is de toevoer 

van groene- en fruitafval gewenst. De inzameling van huishoudelijk afval is een taak van de gemeente 

Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft, naar aanleiding van de vergister, gevraagd om uit te zoeken op 

welke manier GF- afval het beste ingezameld kan worden, rekening houdend met onder andere duurzaamheid 

en kosten. 

 

In dit hoofdstuk wordt als eerst de opdrachtgever, de gemeente Amsterdam beschreven. Hierna is de wijk 

Buiksloterham en de ambities hiervoor beschreven. Als laatst is de SSBK
1
 beschreven die wordt gebruikt voor 

het formuleren van de probleemstelling. 

 

1.1 Gemeente Amsterdam 

De gemeente Amsterdam wordt bestuurd door de gemeenteraad en het College van burgemeester en  

wethouders. Bepaalde taken en bevoegdheden dragen zij over aan de zeven bestuurscommissies die de zeven 

stadsdelen besturen. Behalve de bestuurscommissies zijn er nog vier clusters die behoren tot de gemeentelijke 

organisatie. De clusters bestaan uit afdelingen die expertise hebben op specifiek terrein. De dienst Ruimte en 

Duurzaamheid(R&D) behoort tot het cluster Ruimte en Economie. Binnen deze dienst zijn verschillende teams 

actief, waaronder het team Duurzaamheid. Dit team werkt aan de uitvoering van de Agenda Duurzaam 

Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2016). 

 

Een belangrijk speerpunt in de  Agenda Duurzaam Amsterdam is de circulaire economie. De ambitie om tot een 

duurzame stad te komen in dit geval is het afvalscheidingspercentage te verhogen. In 2014 werd in Amsterdam 

27% procent van het huishoudelijk afval gescheiden. De gemeente heeft de ambitie om dit percentage te 

verhogen naar 65% in 2020 om recycling mogelijk te maken (Team Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 2016). 

 

Om een hogere afvalscheidingspercentage te bereiken zal de gemeente zijn dienstverlening moeten 

aanpassen. De dienstverlening zal moeten leiden tot een snelle en makkelijke afvalscheiding voor 

Amsterdammers. Hiervoor zullen de Amsterdammers ook beter ingelicht, gemotiveerd en geïnspireerd moeten 

worden. 

 

Als laatste zal de gemeente door middel van het beleid en een efficiënte organisatie het afval zo goedkoop 

mogelijk afhalen en verwerken waarmee dit ook goedkoper zal zijn voor de Amsterdammers. 

 

1.2 Buiksloterham 

De wijk Buiksloterham in stadsdeel Noord, is een voormalig industriegebied. Op dit moment wordt het 

getransformeerd tot een duurzaam woon- en werkgebied. Door ruim 20 partijen is er een manifest getekend. 

Onder andere de volgende partijen nemen hier aan deel (Circulair Buiksloterham, 2015); 

· Nuon 

· Waternet 

                                                                 
1
 SSBK – Situatie Nu, Situatie Gewenst, Blokkades en Kernvraag 
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· Eigen haard 

· Afval Energie Bedrijf Amsterdam 

· De Alliantie 

· Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling 

· Gemeente Amsterdam 

 

Het manifest houdt in dat er een circulair en duurzaam woon- en werkgebied gebouwd zal worden. Verwacht 

wordt dat het bouwen zal duren tot 2025. Op dit moment zijn er al duurzame initiatieven op gang in 

Buiksloterham. Dit zal als een voorbeeld dienen voor de ontwikkeling van circulaire steden. Het wordt ook wel 

een Citylab genoemd. Er vinden experimenten en onderzoeken plaats op het gebied van hernieuwbare energie 

en gesloten kringlopen van bijvoorbeeld voeding, afval en materialen op lokale schaal. Voorbeelden van 

initiatieven zijn zonnepanelen, duurzaam bouwen en wonen, hergebruik van bouwmaterialen en afvalwater 

met nieuwe technologieën. 

 

Om tot een circulair Buiksloterham te komen en de visie op innovatie te verwezenlijken is Waternet met het 

initiatief gekomen om door middel van vergisting biogas en fosfaat terug te winnen uit zwartafvalwater en GF-

afval. Dit is een biologisch proces waarbij bacteriën in een zuurstofvrije omgeving biogas produceren uit 

organisch materiaal zoals mest of organisch afval. Met een installatie kan dit omgezet worden in warmte en 

elektriciteit (Johan Carels, 2008). 

 

De vergisters werken met input van afvalwater. Dit wordt ook de Nieuwe Sanitatie genoemd. De Nieuwe 

Sanitatie is een nieuwe rioleringssysteem waarbij grijs en zwart(toilet) afvalwater wordt gescheiden omdat er 

in het zwarte afvalwater veel bruikbare stoffen zitten. Hiervoor worden er vacuüm toiletten en buizen 

geïnstalleerd. Het zwarte afvalwater wordt vervoerd naar de vergister. Met input van groente- en fruitafval 

(GF) in een vergister levert dit aan 40% meer biogas op (Bisschops & Weijma, 2015). 

 

De Nieuwe Sanitatie wordt toegepast op de bouwprojecten Cityplot (491 woningen) en Schoonschip (47 

woningen. Hiervoor wordt er op het Johan van Hasseltkanaal een vergister geplaatst. Op figuur 1 zijn de 

grenzen van Buiksloterham te zien. De locatie van Cityplot en Schoonschip zijn in rood aangegeven. 

 
Figuur 2 De grenzen van Buiksloterham 
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1.3 SSBK 

In dit hoofdstuk is de probleemstelling geformuleerd. De huidige situatie van het rest- en GF-afval is kort 

beschreven waarna wordt ingegaan op de gewenste situatie en de ambitie van de gemeente hiervoor. Nadat in 

het kort is vermeld wat de blokkades zijn geweest zijn de deelvragen en de kernvraag geformuleerd. Als laatst 

is de afbakening te lezen. 

  

Huidige Situatie: Geen gescheiden GF-afval inzameling 

Op dit moment wordt er alleen GF-afval gescheiden of apart ingezameld voor laagbouw in het stadsdeel 

Amsterdam Nieuw-West maar niet in Buiksloterham. Het fijn huishoudelijk restafval
2
 dat wordt ingezameld  

wordt op dit moment nog verbrand. Bij verbranding wordt energie en warmte opgewekt en hiervan blijft 

bodemas over. Van het bodemas worden metalen teruggewonnen waarna het bodemas wordt gebruikt als 

bouwstof (Afval Energie Bedrijf, 2016). Bij verbranding van het afval komt er CO2 vrij(Vragenlijst AEB). 

 

Er is eerder geëxperimenteerd en geprobeerd om GF-afval gescheiden in te zamelen in containers op straat, die 

toegankelijk waren voor iedereen. Dit is echter mislukt omdat hierin te veel restafval terecht kwam, weinig GF-

afval werd ingezameld en de kosten waren te hoog tegenover de opbrengsten. Door de vervuiling in deze 

containers werd het vaak afgekeurd en weer teruggestuurd.    

 

In 2014 was het scheidingspercentage van het huishoudelijk afval 27%. Dit komt door de scheiding van papier, 

glas, plastic en textiel. Dit resulteert in 73% niet gescheiden huishoudelijk afval  (Team Afval en Ruimte & 

Duurzaamheid, 2016). Totaal wordt het fijn huishoudelijk restafval geschat op 271,6 kilogram, waarbij 79,4 

kilogram (29%) GF-afval per inwoner per jaar is. 

 

Als GF-afval niet bij de bron(door de bewoners) wordt gescheiden, zal het worden gescheiden met de 

scheidingsinstallatie die AEB eind 2017 in gebruik neemt. Bij het bron scheiden van GF-afval kan het 

hoogwaardiger worden gerecycled dan wanneer het GF-afval wordt na gescheiden(Vragenlijst AEB). Met 

hoogwaardig wordt bedoelt dat het zorgt voor meer opbrengsten. Als GF-afval scheiding niet wordt toegepast 

door de gemeente Amsterdam zal het hoogwaardig recyclen uitblijven. 

 

Situatie Gewenst: Gescheiden GF-afval in Buiksloterham 

De gewenste situatie zal moeten voldoen aan de ambities van de gemeente Amsterdam. Hieronder zijn de drie 

ambities van het Programmateam Afval op het gebied van afval scheiden die ook de aanleiding zijn voor dit 

onderzoek (Team Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 2016); 

· Voorkomen dat afval ontstaat waar het mogelijk is (bijvoorbeeld hergebruik oude spullen), 

· Het scheidingsresultaat verhogen naar 65% in 2020, 

· Dat de afvalinzameling een bijdrage levert als grondstofleverancier aan een circulaire economie. Met 

een circulaire economie wordt bedoeld dat afval als grondstof in de kringloop blijft en hier weer iets 

nieuws van wordt gemaakt (Urlings, 2016). 

 

Het gescheiden GF-afval moet zo duurzaam, goedkoop en efficiënt mogelijk getransporteerd worden naar de 

vergistingsinstallatie of een andere bestemming. De inzameling moet passen binnen het afwegingskader van de 

gemeente Amsterdam. 

 

In Buiksloterham zijn er verschillende bebouwingseigenschappen zoals hoog- en laagbouw. Dit geldt ook voor 

de rest van de stad. Er is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen laag- of hoogbouw zodat het 

opgeschaald kan worden. Met het opstellen van de verschillende scenario’s in dit onderzoek zal de gewenste 

situatie blijken door deze aan de stakeholders te laten toetsen. 

 

                                                                 
2
 Fijn huishoudelijk afval (HHA)  – afvalstromen die met verzamelcontainers worden ingezameld 
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Blokkades 

Er zijn blokkades die de Gemeente Amsterdam ervan hebben weergehouden om over te gaan tot scheiding en 

inzameling van GF-afval. Deze zijn als volgt; 

· Slechte kwaliteit GF-afval ingezameld in het verleden. 

· Voor 2015 nog geen scheidingspercentage voor het restafval in Amsterdam vastgesteld als doel. 

· Hogere kosten tegenover de opbrengsten. 

· Onvoldoende kennis bij de gemeente Amsterdam over effectieve en efficiënte systemen voor 

inzameling van GF-afval in hoogbouwgebieden. 

 

Deelvragen 

Het onderzoek en de deelvragen zijn verdeeld in vijf fases. In het rapport is dezelfde volgorde aangehouden. Op 

de volgende deelvragen is er een antwoord gegeven tijdens dit onderzoek; 

 

Fase1: Het in kaart brengen van de huidige situatie van de restafvalinzameling en de informatie die hiermee  

     gemoeid zijn. 

· Hoe wordt het restafval op dit moment verzameld en verwerkt? 

· Welke manieren van restafval ophalen zijn er? 

· Welke partijen zijn betrokken bij het huishoudelijk fijn restafval? 

· Welke kosten worden er op dit moment gemaakt voor het ophalen en verwerken van het restafval? 

Fase 2: Het verzamelen van informatie die nodig is voor het opstellen van scenario’s. 

· Welke stakeholders zijn betrokken bij het verzamelen van GF-afval in Buiksloterham en wat zijn de 

wensen van deze stakeholders? 

· Aan welke criteria kunnen de oplossingen en scenario's getoetst worden? 

· Welke oplossingen zijn er als het gaat om het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van 

GF-afval? 

· Welke manieren van gescheiden afval inzamelen zijn er bekend? 

Fase 3: Het opstellen en doorrekenen van de transportscenario’s. 

· Welke scenario’s zijn er voor het scheiden, verzamelen, transporteren en het verwerken van GF-afval? 

· Wat zijn de kosten van deze scenario's? 

· Hoe scoren de scenario’s op de verschillende criteria? 

· Hoe staan deze scenario’s in verhouding met elkaar? 

Fase 4: Het uitvoeren van een MAMCA-analyse. 

· Hoe beoordelen de stakeholders de opgestelde scenario’s? 

· Wat is de voorkeursscenario? 

Fase 5: Aanbevelingen voor het gekozen scenario. 

· Hoe kan het gekozen scenario geïmplementeerd worden? 

· Welke KPI’s kunnen er aanbevolen worden voor het gekozen scenario? 

 

Kernvraag 

Mede door de deelvragen is de hoofdvraag geformuleerd. Deze luidt als volgt; 

 

 ‘’Welke scenario’s zijn er voor het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van groente- en 

fruitafval, van de lokale bewoners in Buiksloterham, rekening houdend met de wensen van verschillende 

stakeholders?’’ 

 

De begrippen in de kernvraag zijn hieronder geoperationaliseerd. 

 

Scenario 

Een scenario is een combinatie van het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van GF-afval. 
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Scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken 

Het scheiden staat voor afval scheiding in huis bij de bewoners. Met verzamelen wordt bedoeld, het 

bijeenkomen van afval op een centrale plaats zoals in een container. Transporteren staat voor het ledigen van 

bijvoorbeeld containers met een wagen. Verwerken betreft de plaats en manier van afvalverwerking. 

 

Groente- en fruitafval 

Dit is voedselrestenafval dat wordt weggegooid door huishoudens. Zie ook hoofdstuk 3.1. 

 

Afbakening 

· Dit onderzoek valt binnen de grenzen van de wijk Buiksloterham zoals afgebeeld in figuur 1.  

· De scenario’s bestaan uit manieren voor het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van 

GF-afval. 

· De scenario’s zijn zodanig opgesteld dat dit als een voorbeeld kan dienen voor de rest van Amsterdam.  

· Bij het opstellen van de scenario’s is er geen scheiding gemaakt tussen laag- en hoogbouw. 

· In eerste instantie wordt dit onderzoek gedaan voor de Gemeente Amsterdam. Wensen van Waternet 

met betrekking tot dit onderzoek zijn meegenomen. 



 

 

1.4 Onderzoeksmethodiek 

Hoofdstuk Deelvraag Methodiek Resultaten 

Fase 1 Het in kaart brengen van de huidige situatie van afval inzameling en de informatie die hiermee gemoeid zijn. 

1 Hoe wordt het restafval op dit moment verzameld en verwerkt? Integraal Logistiek Concept De restafvalinzameling door de gemeente op dit moment in Amsterdam. 

1 Welke manieren van restafval inzamelen zijn er? Integraal Logistiek Concept 
De verschillende manieren van het inzamelen van restafval in Amsterdam-

Noord. 

2 Welke partijen zijn betrokken bij het huishoudelijk fijn restafval? Integraal Logistiek Concept 
De betrokken partijen voor het inzamelen van het huishoudelijk fijn restafval en 

de rollen van deze partijen. 

2 
Welke kosten worden er op dit moment gemaakt voor het ophalen en 

verwerken van het restafval? 

Deskresearch & Excel-  

analyse 

De vaste en variabele kosten per inzameling en per jaar voor de restafval 

inzameling. 

Fase 2 Het verzamelen van informatie die nodig is voor het opstellen van scenario’s. 

3 
Welke stakeholders zijn betrokken bij het verzamelen van GF-afval in 

Buiksloterham en wat zijn de wensen van deze stakeholders? 

Stakeholdersanalyse en 

Interviews 

De belangen en macht van de gemeente Amsterdam, bewoners, ontwikkelaars, 

ondernemers, Waternet en het AEB. 

4 Aan welke criteria kunnen de oplossingen en scenario's getoetst worden? 
Interviews & 

Stakeholdersanalyse 

De criteria die de stakeholders het belangrijkst vinden of zelf gebruiken als 

criteria. 

5 
Welke oplossingen zijn er als het gaat om het scheiden, verzamelen, 

transporteren en verwerken van GF-afval? 
Deskresearch 

Verschillende manieren voor het scheiden, verzamelen, transporteren en 

verwerken van GF-afval. 

5 Welke manieren van gescheiden afval inzamelen zijn er bekend? Deskresearch Inzicht in de verschillende manieren van afvalinzameling. 

Fase 3 Het opstellen en doorrekenen van de scenario’s. 

6 
Welke scenario’s zijn er voor het scheiden, verzamelen, transporteren en het 

verwerken van GF-afval? 

Combineren oplossingen 

(bouwstenen) 

De 4 scenario’s die met elkaar te combineren zijn en zorgen voor een 

duurzamere inzameling dan in de huidige situatie. 

6 Wat zijn de kosten van deze scenario's? Deskresearch & Excel-analyse 
De vaste, variabele, jaarlijkse, eenmalige en per inzameling de kosten voor het 

GF-afval. 

6 Hoe scoren de scenario’s op de verschillende criteria? Toetsing kwalitatieve criteria 
Het berekenen van de CO2 uitstoot en overige criteria voor het toetsen van de 

scenario’s. 

6 Hoe staan deze scenario’s in verhouding met elkaar? 
Maatschappelijke kosten- 

batenanalyse 

Het vergelijken van de scenario’s met de kosten, criteria en opbrengsten bij 

vergisting van het GF-afval. 

Fase 4 Het uitvoeren van een MAMCA-analyse. 

 7 Hoe beoordelen de stakeholders de opgestelde scenario’s? MAMCA-analyse Een waardering per stakeholders per scenario. 

 7 Wat is de voorkeursscenario? MAMCA-analyse De voorkeursscenario die wordt geadviseerd. 

Fase 5 Aanbevelingen voor het gekozen scenario. 

 7 Hoe kan het gekozen scenario geïmplementeerd worden? Implementatieplan De acties en planning voor de implementatie van de voorkeursscenario. 

 7 Welke KPI’s kunnen er aanbevolen worden voor het gekozen scenario? Value Stream Map De KPI’s voor het gekozen scenario. 



 

 

2. De huidige situatie voor het huishoudelijk restafval 
Op dit moment is Buiksloterham nog in ontwikkeling en is er geen bestaande manier van afval inzameling om 

als uitgaanssituatie te gebruiken. Met bestaande manier wordt bedoeld dat nog weinig containers zijn 

geplaatst en er geen vaste inzamelroute bekend is. Mede hierdoor is in dit hoofdstuk vooral de situatie in heel 

stadsdeel Noord beschreven. Voor het inzamelen van restafval wordt er overgegaan op één manier in heel 

Amsterdam. De grondvorm hiervan is weergegeven op figuur 3. Bij het berekenen van de inzameling in de 

huidige situatie wordt uitgegaan van inzameling met een OAIS container omdat het de nieuwe 

inzamelmethode is. 

 

De huidige situatie van het huishoudelijk fijn restafval inzameling is in kaart gebracht door middel van een 

integraal logistiek concept(ILC) in bijlage 1. Hiervoor is er gebruik gemaakt van een interview met de 

verantwoordelijke van de afvalinzameling in stadsdeel Noord, informatie uit het Programmateam Afval en van 

het Uitvoeringsplan afval 2016. Ook is de afvalstoffenheffing beschreven en wat dit inhoudt. De partijen die 

momenteel betrokken zijn bij de inzameling van het restafval zijn toegelicht. Tot slot zijn de gegevens te zien 

voor de inzameling van restafval. 

 

2.1 Inzameling van restafval 

De gemeente Amsterdam is bezig met het opzetten van een nieuwe gemeentelijke afvalorganisatie. De 

volgende drie ambities zijn vastgesteld door de gemeenteraad en vormen de strategie als het gaat om de  

afvalinzameling.. Deze komt naar voren in het Uitvoeringsplan Afval (Team Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 

2016). 

· Duurzaamheid: het scheidingspercentage van het afval omhoog brengen van 19% in 2013 naar 65% in 

2020. 

· Dienstverlening: Amsterdammers in staat stellen snel en makkelijk hun (gescheiden) afval aan te 

bieden (faciliteren).  

· Een efficiënte organisatie om de afvalstoffen heffing en de kosten voor de Amsterdammer laag te 

houden en de voortdurende benodigde investeringen te kunnen doen. 

 

Naast de ambitie heeft de gemeente nog de visie voor het Amsterdams afvalbeleid waarbij dit een gesloten 

kringloop is en afval wordt gezien als een grondstof. Er wordt geen duidelijke logistieke strategie gehanteerd. 

Wel is er een afwegingskader welke wordt gebruikt bij het nemen van beslissingen. Deze bestaat uit de kosten, 

efficiency en duurzaamheid. 

 

Logistieke Grondvorm 

De bewoners hebben de mogelijkheid om papier en glas afval gescheiden in containers aan te bieden. De 

papier en glas containers zijn in een mindere hoeveelheid dan de restafval containers. De rest van het afval kan 

gebracht worden naar een ondergrondse restafvalcontainer. Deze container is toegankelijk met een pas die 

wordt verstrekt door de gemeente. Deze containers moeten omgekiept worden voor het ledigen waardoor er 

verschillende logistieke grondvormen zijn. Deze containers worden vervangen tot 2019. De ondergrondse 

container wordt opgehaald en gebracht naar Icova. Icova leegt deze containers waarna zij het zelf brengen naar 

het AEB. Op figuur 2 is de grondvorm van deze wijze van inzameling te zien.  

 
Figuur 3 Grondvorm HHA inzameling stadsdeel Noord 

 

Bewoners

In huis Container

op straat Transport

(Afvalservice)

Ledigen en 

reinigen

(Icova)

Verbranding

(AEB)
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Voor de nieuwe containers(OAIS
3
) geldt een andere vorm van inzameling omdat deze van onderen geleegd 

kunnen worden. Deze containers worden ter plaatse geleegd en worden gelijk weer terug geplaatst door de 

gemeente zelf (Ruimte & Duurzaamheid, 2015). Nadat de container is geleegd wordt de volle afvalwagen 

gebracht naar de overslagplaats in het stadsdeel. Vanaf hier wordt het opgehaald door het AEB. 

 
Figuur 4 Grondvorm HHA inzameling met de OAIS containers 

 

Besturing, ICT en Organisatie 

Het stadsdeel is op dit moment nog verantwoordelijk voor de inzameling van afval. De planner, teamleider van 

de chauffeurs en projectleider worden allemaal aangestuurd door één leidinggevende. 

 

Er zijn drie ICT systemen waar stadsdeel Noord van gebruik maakt. Twee hiervan zijn de container management 

systemen om de vullingsgraad te meten en één is de weegsoftware die wordt gebruikt op de afvalwagens. Met 

de vullingsgraad systemen kan op afstand gekeken worden of een container vol is en met de weegsoftware 

kunnen schattingen gemaakt worden hoe snel een container vol is. 

 

Kritieke Prestatie Indicatoren 

Gegevens zoals volume en kosten worden vastgelegd door de stadsdelen. De kosten zijn niet gespecificeerd 

voor de afval inzameling van Noord. Ook worden gegevens zoals kilometers, aantal containers, tijd en kilogram 

niet vastgelegd. Hierdoor kunnen we vaststellen dat er geen KPI’s zijn en hier niet op wordt gestuurd. Het niet 

kunnen berekenen van de KPI’s brengt nadelen met zich mee zoals het niet kunnen meten van processen en 

hierop inspelen. Met de centrale organisatie worden ook KPI’s in gebruik genomen welke nog niet bekend zijn. 

Hierbij kan gedacht worden aan KPI’s zoals kosten per ton restafval, gemiddelde CO2 uitstoot per inzameling, 

gemiddelde vullingsgraad per container en gemiddelde vullingsgraad per afvalwagen per afgelegde route. 

 

De Afvalstoffenheffing 

De kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt de gemeente uit de afvalstoffenheffing. Ieder 

huishouden moet de afvalstoffenheffing betalen. Tot en met 2014 werd de afvalstoffenheffing jaarlijks 

vastgesteld per stadsdeel. Sinds 2015 geldt er één tarief voor heel Amsterdam. Hierdoor zal rekening gehouden 

moeten worden dat de kosten worden gedekt door de ingezamelde afvalstoffenheffing. Voor een 

eenpersoonshuishouden is het jaartarief € 235 en voor een meerpersoonshuishouden is dit €313. Op basis van 

deze bedragen kan berekend worden of een scenario financieel haalbaar is. 

 

In diverse gemeentes worden er geen vaste tarieven gehanteerd. Dit wordt diftar
4
 genoemd. De bewoners 

betalen een bedrag op basis van de hoeveelheid fijn huishoudelijk afval die zij inleveren of hoe vaak zij hun 

kliko laten ledigen. Deze manier wordt vaak gebruikt bij laagbouw. 

                                                                 
3
 OAIS – Ondergronds Afval Inzamel Systeem 

4
 Diftar – staat voor gedifferentieerde(dif) tarieven(tar) voor de afvalstoffenheffing per huishouden 

Bewoners

In huis Container

op straat Transport

(Stadsdeel)
Overslag

(Stadsdeel)

Verbranding

(AEB)
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Betrokken partijen 

De partijen die momenteel betrokken zijn bij de inzameling van huishoudelijk fijn restafval zijn nader 

toegelicht. 

 

De bewoners 

De bewoners hebben in de huidige situatie de rol als leverancier van restafval. Al het restafval dat wordt 

ingezameld komt af van de bewoners. Voor ondernemingen geldt een andere soort afvalinzameling. 

 

Stadsdeel Noord 

Stadsdeel Noord zorgt op dit moment voor de inzameling van restafval in Noord. Ook zorgen zij voor de 

plaatsing van containers. 

 

Icova 

Icova is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van afval. Icova zorgt voor de lediging van de containers die 

omgekiept moeten worden. Hierna worden deze gebracht naar het AEB voor verbranding. Ook zorgt Icova voor 

de reiniging van de containers. 

 

Afval Energie Bedrijf 

In de huidige situatie zorgt AEB voor het afhalen van de OAIS containers waarna deze worden gebracht naar de 

verbrandingsinstallatie. De lege afvalwagen containers worden teruggebracht. Dit kost per ton restafval tussen 

de € 65 en € 70 euro exclusief verbrandingsbelasting. Het restafval wordt samen met slib verbrand in een 

Afvalenergiecentrale (AEC). Hierbij komt energie vrij in de vorm van stoom. Deze wordt omgezet in elektriciteit 

en warmte. Er komt CO2 vrij bij het verbranden van het afval. Ook wordt er CO2 vermeden omdat er elektriciteit 

en warmte wordt geproduceerd. Het verbranden van het afval leidt gemiddeld tot 0,38 ton CO2 uitstoot per ton 

restafval (Afval Energie Bedrijf, 2016). 

 

2.2 De gegevens die worden gebruikt voor de scenario’s. 

De hoeveelheden van rest- en GF- afval worden geschat op basis van de gemiddeldes in Amsterdam. In dit 

hoofdstuk zijn de gegevens gepresenteerd die gebruikt worden voor de scenario’s. 

Gegevens hoeveelheid restafval en Buiksloterham Aantallen Bron 

Huishoudelijk fijn restafval 
per bewoner  

per jaar 
271,6 kilogram Uitvoeringsplan afval, 2016 

Huishoudelijk fijn restafval 
per bewoner  

per dag 
0,74 kilogram Uitvoeringsplan afval, 2016 

Groente- en fruitafval in 

huishoudelijk fijn restafval 

per bewoner  

per dag 
0,25 kilogram Sorteeranalyse Ijburg, 2015 

Aantal huishoudens Buiksloterham de korte termijn 2000 huishoudens gemeente Amsterdam, 2016 

Factor bewoners per huishouden 
landelijk 

gemiddelde 
2,2 bewoners CBS, 2017 

Aantal bewoners Buiksloterham de korte termijn 4400 bewoners CBS, 2017 

Aantal huishoudens Cityplot en 

Schoonschip 
totaal 538 huishoudens 

PvA Nieuwe sanitatie 

Buiksloterham, 2016 

Aantal bewoners Cityplot en 

Schoonschip 
totaal 1183,6 bewoners CBS, 2017 

Tabel 1 Gegevens Buiksloterham, Amsterdam-Noord. 

 

In tabel 1 staan de gegevens die gebruikt worden voor de scenario’s in Buiksloterham. Met deze gegevens zijn 

bijvoorbeeld de hoeveelheid rest- en GF-afval, aantal containers en afvalvolumes van Cityplot en Schoonschip 

berekend. 
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Tot 2030 zullen er 4700 woningen gebouwd worden (gemeente Amsterdam, 2016). Van de woningen worden 

er 30% sociale huurwoningen. Om een scenario te kunnen berekenen op de korte termijn wordt hiervoor 2000 

woningen genomen. Er moet van een bepaalde schaalgrootte gebruik gemaakt worden en in dit geval zijn dat 

de huishoudens. 

 

De landelijke gemiddelde bewoners per huishouden van 2,16 (CBS, 2017) is naar boven afgerond (2,2) en 

gebruikt voor het berekenen van het GF-afval dat in het huishoudelijk fijn restafval zit. De reden hiervan is dat 

Waternet ook de capaciteit van de vergister berekent met deze gegeven. Per bewoner wordt er uitgegaan van 

een productie 250 gram GF-afval per dag (CREM BV, 2015). Deze hoeveelheid is gebaseerd op de metingen die 

in Ijburg zijn gedaan. Er wordt uitgegaan van Ijburg omdat de eigenschappen qua laag- en hoogbouw hetzelfde 

zijn. Ook is dit een nieuwere wijk vergeleken met andere wijken in Amsterdam. 

 

2.3 De kosten en de uitstoot voor de inzameling van restafval. 

In dit hoofdstuk worden de kosten voor het inzamelen van het restafval toegelicht die het Afvalteam voor zijn 

rekening neemt. Deze berekening is gebaseerd op de afvalinzameling in Amsterdam met de OAIS containers. 

Een berekening en een nadere toelichting van de kosten zijn te vinden in bijlage 2. In tabel 2 zijn de gegevens 

weergegeven die worden gebruikt voor het berekenen van de kosten voor de restafval inzameling. 

Gegevens restafvalinzameling Aantal Eenheid Bron 

Personeelskosten per uur 30,98 euro 
Loon en voertuigkosten.xlsx, Jeroen Reeze 

2016 

Totaal pauze per dag 45 minuten 
Model vergelijking inzamelsystemen, gem. 

A'dam 2016 

Kosten afvalwagen incl. brandstof, 

financiering en afschrijving 
per uur 58 euro 

Loon en voertuigkosten.xlsx, Jeroen Reeze 

2016 

Gemiddelde snelheid afvalwagen per uur 15 kilometer 
Model vergelijking inzamelsystemen, gem. 

A'dam 2016 

Gemiddelde tijd voor een lediging per keer 2,48 minuten 
Weeg gegevens Java-eiland, gemeente 

Amsterdam 2016 

Volume afvalwagen per wagen 7150 kilogram 
Model vergelijking inzamelsystemen, gem. 

A'dam 2016 

Dichtheid afvalwagen per m3 500 kilogram 
Model vergelijking inzamelsystemen, gem. 

A'dam 2016 

Kosten container  

incl. afschrijving en exploitatie 

per container 

per jaar 
1582,9 euro 

Model vergelijking inzamelsystemen, gem. 

A'dam 2016 

Volume container per container 500 kilogram 
Model vergelijking inzamelsystemen, gem. 

A'dam 2016 

Dichtheid container per m3 100 kilogram 
Model vergelijking inzamelsystemen, gem. 

A'dam 2016 

Kosten transport naar AEB 
per container 

7150kg 
59,33 euro 

Factuur transport wisselcontainers, gem. 

A'dam 2016 

Kosten verwerking restafval per ton restafval 79 euro 
Model vergelijking inzamelsystemen, gem. 

A'dam 2016 

Afvalstoffenbelasting per ton restafval 13,11 euro Belastingdienst, 2017 

CO2 uitstoot per liter diesel/km 3230 gram co2emissiefactoren.nl, 2017 

Afstand B’ham - Toetsenbordweg per keer 7,75 kilometer Google Maps, 2016 

Gegevens verwerking restafval Aantal Eenheid Bron 

Verkregen elektriciteit per ton restafval 0,5 mWh Jaarverslag 2015 AEB 

Verkregen warmte per ton restafval 0,55 GJ Jaarverslag 2015 AEB 

CO2 uitstoot bij verbranding per ton restafval 0,388 ton CO2 Jaarverslag 2015 AEB 

Tabel 2 Gegevens die worden gebruikt voor het berekenen van de kosten en uitstoot voor de restafvalinzameling. 

 

In tabel 2 is er een overzicht van de gegevens met de bronnen die worden gebruikt bij het berekenen van de 

restafvalinzameling. De berekeningen geschieden op basis van deze gegevens. Ook zijn er aannames gemaakt 
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voor de berekeningen. De bedragen zijn indicatief en merendeels afgerond om de lezer niet het beeld te geven 

van precieze cijfers. De volgende aannames zijn van toepassing bij de berekening van het restafval; 

· De hoeveelheden van het afval en de volume restafval in de containers zijn gebaseerd op gemiddelde 

waardes, 

· Het aantal huishoudens zijn gebaseerd voor op de korte termijn van 3 jaar, 

· De verhouding van 1 container per 100 huishoudens is verhoogd naar 1,5 containers per 100 

huishoudens omdat het op de korte termijn gaat over een niet dichtbebouwd gebied, 

· De afstand die een afvalwagen aflegt is ook berekend op basis van de spreiding van de huishoudens in 

Buiksloterham. 

Hoeveelheid Restafval in Buiksloterham 

Hoeveelheid restafval per week 22792 kilogram 

Hoeveelheid ingezameld restafval per keer 11396 kilogram 

Gemiddeld restafval per container 380 kilogram 

Gemiddeld restafval per container 3,80 m³ 

Container capaciteit per afvalwagen 18,82 containers 

Totaal aantal restafval per inzameling 20,72 m³ 

Aantal afvalwagens benodigd per inzameling 1,59 afvalwagens 

Berekening op basis van 1 ton   1000 kilogram 

Tabel 3 Hoeveelheid restafval in Buiksloterham. 

 

In tabel 3 is af te lezen hoeveel restafval er per week vrijkomt, hoeveel restafval er per keer wordt ingezameld, 

hoeveel restafval er dan in één container zit, hoeveel containers een afvalwagen kan ledigen en het aantal 

vrachtwagens die hiervoor nodig zijn. Op basis van deze gegevens gaat het per jaar om 1185 ton restafval. 

Kosten totaal voor de restafvalinzameling 

Kosten voertuig per keer  €                          201  

Kosten FTE per keer  €                          131  

Kosten containers per keer  €                          457  

Kosten totaal per inzameling  €                          788  

per ton  €                            69  

Kosten transport naar AEB per inzameling  €                            95  

Kosten verwerking restafval AEB per inzameling  €                          740  

Kosten afvalstoffenbelasting per inzameling  €                          149  

Totaal kosten voor restafval per inzameling incl. verwerking  €                       1.773  

per ton  €                          156  

Kosten per jaar  €                  185.000  

Tabel 4
 
De kosten voor de restafvalinzameling per soort. 

 

In tabel 4 zijn de kosten voor de restafval inzameling per inzameling af te lezen. Voor de kosten is er een 

onderscheid gemaakt tussen de kosten voor de inzameling en de kosten voor de verwerking. De kosten zijn ook 

per ton af te lezen. In bijlage 1.2 is een nadere toelichting op de kosten te vinden. 

 

Vaste en variabele kosten per jaar 

Kosten restafval vast 

Voertuig per jaar  €          20.888  

Afschrijving containers per jaar  €          47.487  

Kosten restafval variabel 

FTE per jaar  €          13.610  

Transport naar AEB per jaar  €            9.835  

Verwerking AEB per jaar  €          77.037  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €          15.538  

Totaal kosten per jaar  €       185.000  

Tabel 5 De vaste en variabele kosten per jaar. 
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In tabel 5 zijn de vaste en variabele kosten van de restafvalinzameling per jaar verwerkt. De kosten voor de 

voertuig en afschrijving zijn als vaste kosten genomen. De voertuigkosten zijn berekend door middel van het 

vaste tarief per uur van € 58 die de gemeente gebruikt voor afvalwagens (Jeroen Reeze, 2016) te 

vermenigvuldigen met de tijd dat een afvalwagen bezig is met afvalinzameling. In deze kosten zijn ook de 

brandstofverbruik, afschrijving, financiering en de exploitatiekosten verwerkt. De afschrijving inclusief de 

financierings- en exploitatiekosten per container per jaar bedraagt € 1532,90 (gemeente Amsterdam, 2016). Bij 

de berekening wordt uitgegaan van 30 containers in Buiksloterham. 

 

Voor het personeel is het uurloon € 30,98 (Jeroen Reeze, 2016). Op basis van de uren die een werknemer 

neemt voor de inzameling inclusief pauzes zijn de kosten € 13.610 per jaar. Transport van het restafval naar het 

AEB kost € 59,33 per container van 7150 kg (Afval Energie Bedrijf, 2016). Op basis van dit bedrag en het 

ingezamelde hoeveelheid restafval per jaar kost het transport € 9.835. De verwerking van het restafval kost € 

79 per ton (Team Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 2016). Dit bedrag vermenigvuldigt met de hoeveelheid 

restafval per jaar is € 77.037. De afvalstoffenbelasting bedraagt € 13,11 per ton vanaf 1 januari 2017 

(Belastingdienst, 2017). Ook dit bedrag wordt vermenigvuldigt met de hoeveelheid restafval per jaar en 

bedraagt € 15.538 per jaar. Uit tabel 4 en tabel 5 is af te lezen dat de totale kosten per jaar afgerond € 185.000 

zijn. 

Uitstoot totaal 

Uitstoot inzameling per jaar 9574 kg CO2 

Uitstoot transport per jaar 8062 kg CO2 

Uitstoot verbranding per jaar 459851 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 477487 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 477 Ton CO2 
Tabel 6 Uitstoot per jaar voor de restafvalinzameling 

 

De uitstoot van CO2 per jaar is in tabel 6 af te lezen. De CO2 uitstoot is gescheiden naar de inzameling, transport 

en verbranding van het restafval per jaar. Voor de inzameling en transport is de CO2 uitstoot per liter diesel 

gebruikt uitgaand van een verbruik van 1 liter op 1 kilometer. De uitstoot bij verbranding is berekend door de 

CO2 uitstoot per ton restafval te nemen van het AEB. 

 

 
Grafiek 1 Vergelijking CO2 uitstoot per jaar. 

 

In grafiek 1 is een vergelijking te zien van de CO2 uitstoot voor de inzameling, transport en verbranding van het 

restafval voor 2000 huishoudens gemiddeld in Amsterdam. Hierbij is te zien dat het meeste CO2 uitstoot 

vrijkomt bij de verbranding van het restafval. Hieruit is te concluderen dat vooral de verwerking van het afval 

een impact heeft op de hoeveelheid CO2 uitstoot. Door meer GF-afval te scheiden en te vergisten kan de CO2 

uitstoot verminderd worden. 

CO2 uitstoot per jaar 
Uitstoot inzameling per jaar

Uitstoot transport per jaar

Uitstoot verbranding per jaar
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3. Wat weten we over GF-afval in Buiksloterham? 
Voor het opstellen van scenario’s voor GF-inzameling in Buiksloterham zal gedefinieerd moeten worden wat 

GF-afval is, hoeveel hiervan ingezameld kan worden, hoeveel inwoners/huishoudens hierbij betrokken zijn, 

welke partijen betrokken zijn en hoe er met deze partijen moet worden omgegaan. Deze gegevens zijn 

verwerkt in dit hoofdstuk. 

 

3.1 Wat is groente- en fruitafval? 

Groente- en fruitafval, afgekort GF-afval, is een verzamelnaam voor voedselrestenafval. Het gaat hierbij om 

voedselrestenafval dat kan worden vergist. Op dit moment is niet precies bekend welke voedselresten vergist 

kunnen worden in de vergister van Waternet. Hieronder zijn de voedselresten beschreven die vergist kunnen 

worden bij de Meerlanden (Meerlanden, 2017). 

 

Wel te vergisten 

- Aardappel- en fruitschillen    -   Groente-afval 

- Koffiedik en papieren filters   -   Theebladeren en theezakjes 

- Gekookte etensresten    -   Granen, brood en pasta 

- Vlees- en visresten    -   Zuivelproducten 

- Eierschalen, noten(doppen) en pitten  -   Papier van de keukenrol   

- Biologisch afbreekbaar zak   -   Snijbloemen en kamerplanten(zonder aarde) 

 

3.2 De Stakeholdersanalyse voor GF-afval inzameling 

Een stakeholdersanalyse is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke personen of organisaties van invloed 

zijn op een project. In dit geval gaat het om de GF-afval inzameling voor als dit gaat gebeuren in Buiksloterham. 

De invloed wordt omschreven met de macht en de belangen die deze personen of organisaties hebben 

(Mendelow, 1991). Ook wordt hierbij gemeld welke rol en wensen deze stakeholders hebben. Om hier achter 

te komen zijn er interviews(bijlage 6 en 7) gehouden met de stakeholders waarvan de uitkomsten in bijlage 3 

terug te lezen zijn. De conclusie hiervan is in dit hoofdstuk verwerkt. 

 

 
Figuur 5 Matrix Macht-Belangen van de stakeholders 

 

In figuur 4 zijn de macht en de belangen van de stakeholders geplaatst in een matrix. Hiervoor is gekeken welke 

stakeholders betrokken zijn bij de inzameling van GF-afval in Buiksloterham. De matrix bestaat uit 4 delen en 

deze zijn verdeeld naar de hoeveelheid macht en belangen van de stakeholders. Deze 4 delen zijn aangeduid is 

hoog C D

Macht

laag A B

laag hoog

Belangen

Afval Energie Bedrijf

Ondernemers

gemeente Amsterdam

Waternet

Ontwikkelaars

Bewoners
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aangeduid als A, B, C en D. Per deel is er een strategie aangeduid zoals monitoren, blijven informeren, tevreden 

houden en omgaan als een sleutel speler dus betrekken bij de inzameling. 

 

A- Monitoren: Zoals te zien in de matrix bevinden ondernemers en ontwikkelaars zich bij deel A. Hieruit 

kunnen we concluderen dat deze stakeholders gemonitord moeten worden bij het inzamelen van GF-

afval. Dus volgen voor nieuwe ontwikkelingen. 

B- Blijven informeren: Het Afval Energie Bedrijf is ingedeeld in deel B. Zij moeten geïnformeerd blijven 

omdat zij veel belangen hebben maar in mindere mate macht. 

C- Tevreden houden: De bewoners van Buiksloterham behoren tot deel C. Zij hebben veel macht maar 

niet veel belang bij het scheiden van GF-afval. Als de afvalstoffenheffing wordt verlaagd of 

bijvoorbeeld biogas terugvloeit naar de bewoners kan dit ook het belang van de bewoners verhogen. 

Wel moeten de bewoners tevreden gehouden worden zodat zij het GF-afval blijven scheiden. 

D- Sleutel speler: De gemeente Amsterdam is een sleutelspeler voor het inzamelen van GF-afval. Voor de 

bouwprojecten waar Waternet bij betrokken is zijn zij eveneens een sleutelspeler. Zij hebben belangen 

en kunnen ook macht uitoefenen op de bewoners. 

 

Welke rol, wensen, macht en belangen deze stakeholders hebben is verder in dit hoofdstuk beschreven. 

 

Gemeente Amsterdam 

Voor de gemeente is er gekeken naar verschillende afdelingen (bijlage 2) omdat de rollen, wensen, belangen en 

macht verschillen per afdeling. Omdat niet alle afdelingen tegelijk betrokken zijn bij de inzameling van GF-afval 

wordt voor deze analyse de gemeente Amsterdam als geheel genomen. De afdelingen zijn kort toegelicht. 

 

Team Duurzaamheid 

Team Duurzaamheid heeft een organiserende rol tijdens dit onderzoek en zijn ook de beleidsmakers. Zij 

werken aan de uitvoering van de Agenda Duurzaam Amsterdam. De wens van deze afdeling is om het GF-afval 

zo duurzaam mogelijk te laten inzamelen. 

 

Stadsdeel Noord 

Stadsdeel Noord heeft een uitvoerende rol zoals het plaatsen van de containers en het zorgen voor de lediging 

van deze containers. Deze rol verschuift in een korte termijn naar de centrale organisatie voor afval. 

 

Programmateam Afval 

Het Programmateam Afval is een afdeling dat in de toekomst de afval inzameling van heel Amsterdam zal 

beheren. Binnenkort zal elk stadsdeel bestuurd en gestuurd worden door deze afdeling als het gaat om afval 

inzameling. De stadsdelen kunnen hiernaast zelf kijken naar lokale initiatieven. Zoals eerder genoemd gebruikt 

de Programmateam Afval de afwegingskader van kosten, efficiency en duurzaamheid. Deze worden 

meegenomen als criteria voor het beoordelen van oplossingen en scenario’s. 

 

Rol: De gemeente Amsterdam heeft de rol als projectleider. De keuze wordt door hen gemaakt als het gaat om 

een nieuwe wijze van afval inzameling. Ook wordt het uitgevoerd door de gemeente. 

Wensen: De wens van de gemeente is om in het kader van efficiëntie, duurzaamheid en dienstverlening een zo 

optimaal mogelijke inzameling voor GF-afval in gebruik te nemen. 

Belang: Het belang van de gemeente is dat er op een duurzame wijze afval wordt ingezameld waarmee de 

missie om in 2020 65% afval te scheiden wordt behaald. De belang van de gemeente in dit onderzoek staat 

hoog in het vaandel. 

Macht: De gemeente heeft veel macht omdat de keuze of een oplossing die in gebruik wordt genomen door 

hen wordt gemaakt. 
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Afval Energie Bedrijf 

Op dit moment doet AEB niks met het GF-afval omdat deze niet gescheiden wordt geleverd. 

Rol: De rol van AEB is om restafval op te halen bij een afvalpunt en deze te verbranden tegen een betaling door 

de gemeente Amsterdam. 

Wensen: De wens van AEB is om zo duurzaam mogelijk met het afval om te gaan zodat CO2 uitstoot wordt 

vermeden en afval hergebruikt kan worden in de vorm van elektriciteit, warmte en biogas. 

Belang: Het belang van AEB is dat als zij gescheiden afval ontvangen deze ook duurzaam mogelijk kunnen 

verwerken. Bijvoorbeeld het gescheiden GF-afval vergisten. 

Macht: De macht van AEB is laag omdat zij geen invloed hebben op de manier van afval inzameling. 

 

Waternet 

Voor Waternet geldt de analyse alleen voor de projecten Cityplot en Schoonschip omdat zij bij de rest van de 

GF-afval inzameling in Buiksloterham niet betrokken zijn.  

Rol: De rol van Waternet is als initiatiefnemer van de vergister in Buiksloterham. Zij zorgen voor de 

implementatie van de vergister en de toevoer van zwartafvalwater naar de vergister voor de verwerking 

hiervan naar biogas en fosfaat. 

Wensen: De wens van Waternet is om GF-afval te krijgen in de vergister. 

Belang: Het belang van Waternet bij dit project is dat zij meer rendement kunnen halen uit de vergister als hier 

GF-afval bijkomt. 

Macht: De macht van Waternet is hoog omdat zij invloed kunnen hebben op de bewoners van de projecten 

Cityplot en Schoonschip. Waternet kan bijvoorbeeld de bewoners stimuleren door zelf de afvalzakken te 

verstrekken. 

 

Bewoners 

Om de wensen van de bewoners te bepalen is er een vragenlijst ontvangen van twee bewoners. Ook is gebruik 

gemaakt van het interview met Frits Steenhuisen die met zijn bedrijf CREM BV onderzoek doet naar 

afvalscheiding. 

 

Rol: De rol van de bewoners is in dit geval het gescheiden aanbieden van rest- en GF-afval. 

Wens: De wens van de bewoners is dat het afval zo makkelijk mogelijk aan te bieden is. Hierbij willen zij dat het 

duurzaam wordt verwerkt maar ook een lage afvalstoffenheffing betalen. 

Belang: Op dit moment is er geen verdienmodel bekend voor de bewoners. Of zij iets terug zullen krijgen van 

de geproduceerde biogas en fosfaat is niet bekend. Ook kan dit in de vorm van geld zijn. De bewoners hebben 

gezien deze factoren weinig belang. Dit is in de toekomst wel mogelijk maar hier moet dan een verdienmodel 

voor komen. 

Macht: De macht van de bewoners is hoog omdat het GF-afval afkomstig is van hen. Het zal door de bewoners 

gescheiden en aangeboden worden. 

 

Bedrijven 

Naast de bewoners komt er ook nog GF-afval vrij van de ondernemers in Buiksloterham. Dit zijn dan vooral 

ondernemers van café en restaurants. Er zijn nu nog weinig café en restaurant gelegenheden in Buiksloterham. 

Met twee eigenaren van café/restaurants, één eigenaar van een evenementenlocatie en een cateraar is een 

interview gehouden. 

 

Uit de interviews bleek dat twee ondernemers tijdelijk zijn gevestigd. Zij zijn bekend met de duurzame 

initiatieven en zouden hier ook aan bij willen dragen maar tijdelijke vesting vermoeilijkt dit. Er komt veel GF-

afval vrij en zij zouden dit ook willen scheiden. Het kan iets meer kosten maar dat willen zij liever niet. Het 

moet dan ook vaak opgehaald worden in verband met stankoverlast voor de klanten als zij bijvoorbeeld op het 

terras willen zitten. De ondernemers vinden de kosten, gebruiksgemak en hygiëne belangrijk. Zij willen niet te 

veel moeite doen zoals het wegbrengen van het GF-afval. De locaties hebben een kleine keuken voor het 
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plaatsen van een extra afvalbak. Het scheiden van voedselresten die vrijkomen voor het koken zijn makkelijker 

te scheiden. Dit wordt meestal gedaan in de middag wanneer er weinig tot geen klanten zijn. Omdat er bij het 

serveren druk wordt is het scheiden van GF-afval dan moeilijker.  

 

Rol: De rol van de ondernemers is hetzelfde als die van de bewoners. Ook de ondernemers zijn een aanbieder 

van GF-afval. 

Wens: De wens van de ondernemers is het zo makkelijk mogelijk aanbieden van afval tegen lage kosten. 

Belang: Het belang van de ondernemers is om als een duurzame onderneming gezien te worden door de 

klanten. Als zij bijvoorbeeld gas zouden terugkrijgen van het gescheiden afval zou het ook een financieel 

motivatie kunnen zijn. 

Macht: De macht van de ondernemers is laag omdat het gaat om weinig ondernemers en omdat het GF-afval 

grotendeels van de bewoners af komt. 

 

Projectontwikkelaars 

Er zijn twee projectontwikkelaars benaderd die actief zijn in Buiksloterham. Met de Eigen Haard is een 

interview gehouden en naar de ontwikkelaar van de Alliantie is een vragenlijst gestuurd. Beide organisaties zijn 

eveneens verhuurders van sociale huurwoningen. 

 

De ontwikkelaars willen investeren in duurzame technologie zoals zonnepanelen. Zij zien een kans in de 

duurzame ontwikkelingen voor de toekomst. In de koopwoningen worden de keukens door de bewoners zelf 

geplaatst. Voor in de sociale huur woningen wordt dit wel door de projectontwikkelaars zelf gedaan. Hierbij 

wordt gekozen voor standaard goedkope keukens. Het plaatsen van dispensers in de keukens vinden zij te duur 

en hierbij is het gedrag van de bewoners ook een vraagstuk. Volgens de projectontwikkelaars vinden er 

complicaties plaats als het gaat om sociale huishoudens en het houden aan de voorschriften als het gaat om 

nieuwe technologische toepassingen. 

 

Op de vraag of er GF-afval containers in het gebouw kunnen worden geplaatst hebben beide ontwikkelaars 

negatief geantwoord. Zij denken dat dit te veel overlast met zich mee zal brengen. Ook is de controle en 

toezicht hierop een vraagstuk. De containers kunnen zorgen voor geuroverlast en vliegen en deze zouden vaak 

geleegd en schoongemaakt moeten worden. Een huismeester die meestal verantwoordelijk is voor meerdere 

wooncomplexen kan dit moeilijk bijhouden. De ontwikkelaars vinden net als de ondernemers de kosten, 

gebruikersgemak en hygiëne de belangrijkste criteria. 

 

Rol: De rol van de ontwikkelaars is dat zij ervoor zorgen dat een gebouw(project) op de gewenste manier wordt 

ontwikkeld. 

Wens: De wens van een projectontwikkelaar is om de woningen zo goedkoop mogelijk te bouwen zodat zij de 

winst kunnen maximaliseren. Ook is gebleken dat ontwikkelaars zorg dragen voor duurzame innovaties. 

Belang: Het belang van de ontwikkelaars bij dit project is minimaal. 

Macht: De macht van de ontwikkelaars is eveneens minimaal omdat zij geen invloed hebben op de inzameling 

op straat of aan huis. Wel kunnen zij invloed uitoefenen als zij dit willen door het makkelijker maken van de 

inzameling van GF-afval. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen met dispensers, containers in het pand of op een 

parkeerplaats en het bouwen van keukens die het scheiden van GF-afval makkelijker maken. Het bouwen van 

keukens doen zij alleen voor sociale huurwoningen welke %30 van alle woningen zijn. Hierdoor wordt de macht 

van de ontwikkelaars minimaal genomen. 
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4. Criteria voor het beoordelen van de scenario’s. 
In dit onderzoek zullen oplossingen(bouwstenen) en de scenario’s beoordeeld worden. Hiervoor zijn er criteria 

vastgesteld. Deze criteria komen voort uit de doelstellingen van organisaties en de wensen van de overige 

stakeholders. 

 

Het Programmateam Afval heeft een afwegingskader waarmee bijvoorbeeld scenario’s en keuzes getoetst 

worden. Voor dit afwegingskader wordt duurzaamheid, dienstverlening en efficiëntie gebruikt(bijlage 1). 

Hierbij wordt bedoeld of een scenario zorgt voor minder CO2 uitstoot, meer scheiding van afval, minder 

rijbewegingen, het makkelijker scheiden van afval voor de bewoner en wat de impact is op de kosten. Dit 

afwegingskader wordt gebruikt als input voor de criteria. 

 

De kwalitatieve criteria zoals hoe duurzaam, gebruiksvriendelijk, robuust, het aantal rijbewegingen en de mate 

van complexiteit zijn in kwalitatieve vorm aangeduid. Om deze eenvoudig met elkaar te vergelijken is ervoor 

gekozen om deze kwalitatief aan te duiden met een ‘’+” teken. Op een schaal van 1+ tot en met 5+ worden 

deze vergeleken met elkaar. Hoe meer ‘’+’’ tekens des te beter de oplossing scoort op een betreffend criterium. 

 

De vervoersmiddelen en de verwerking van het afval is wel kwantitatief aangeduid. Voor de vervoersmiddelen 

is dit gedaan op basis van de hoeveelheid brandstof en elektriciteit die wordt verbruikt per kilometer. Deze 

wordt per liter omgerekend naar de CO2 uitstoot. De verwerking van het afval is berekend op basis van de CO2 

uitstoot per ton. Hieronder is beschreven welke criteria er worden gebruikt en ook waarom er voor deze 

criteria is gekozen. 

 

Kosten van afvalinzameling 

Het inzamelen van afval moet kostenefficiënt gebeuren. De afvalstoffenheffing die wordt verkregen zal de 

kosten van de inzameling moeten dekken. Hoe lager de kosten zijn voor de gemeente hoe lager de 

afvalstoffenheffing zal kunnen zijn voor de inwoners van Amsterdam. Kosten die hierop betrekking hebben zijn 

de inzamel-, afzet- en de investeringskosten(bijlage 1). Als criteria worden vaste, variabele en eenmalige kosten 

gebruikt. Onder de vaste kosten wordt verstaan de jaarlijkse afschrijving en onder de variabele kosten 

bijvoorbeeld de loonkosten en de kosten voor de verwerking van het afval. Eenmalige kosten worden 

bijvoorbeeld gebruikt voor de passen die worden afgegeven aan de bewoners. 

 

Rijbewegingen 

Het aantal rijbewegingen als criterium zorgt in dit geval voor het toetsen van de congestie. Congestie is een 

andere benaming voor verkeersopstoppingen. Het aantal rijbewegingen kan bepaald worden op basis van hoe 

vaak welke afvalwagen moet rijden per week. De verkeersopstoppingen hangt natuurlijk ook af van wat voor 

voertuigen dit zijn. Deze criterium wordt pas bij de scenario’s gebruikt. 

 

Gebruiksgemak 

Gebruiksgemak als criterium wordt gebruikt om de dienstverlening te toetsen. Het moet makkelijk zijn voor de 

bewoners om afval te scheiden en dit moet resulteren in meer GF-afval. Met gebruiksgemak als criterium kan 

getoetst worden hoe makkelijk het is voor een bewoner om het afval te scheiden en deze op een verzamelplek 

te plaatsen. Voor de containers kan dit getoetst worden op basis van hoe dichtbij deze bij de bewoners staan. 

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een breed begrip die meer inhoud dan alleen uitstoot. “Duurzame ontwikkeling is de 

ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties 

om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’’ is de definitie die de Verenigde Naties in het 

rapport ‘’Our Common Future’’ heeft geformuleerd (Platform Duurzaamheid). 
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De mensen op aarde hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties. Wanneer de 

mensen bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem 

zitten als gevolg van de opwarming van de aarde. Dit geldt ook voor vraagstukken als het verbruik van eindige 

grondstoffen en het gebruik van schadelijke stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen. 

 

Voor dit onderzoek zijn de volgende criteria ook relevant. Deze worden gebruikt voor de criterium 

duurzaamheid. 

- De hoogte van het afvalscheidingspercentage: Hoe hoger de percentage hoe beter dit is. De 

verwerking (verbranding) van restafval zorgt voor CO2 uitstoot. 

- De manier van verwerking: Hoe hoogwaardiger hoe beter. GF-afval kan op meerdere manieren vergist 

worden waarbij verschillende producten worden verkregen zoals compost, water, elektriciteit, biogas 

en fosfaat. 

- De afvalinzameling: Hoe minder de CO2 uitstoot, hoe beter. De verschillende manieren van inzameling 

en transport hebben verschillende effecten op het milieu in de vorm van CO2 uitstoot. 

 

CO2
 
oftewel koolstofdioxide is een gas dat van nature aanwezig is in de atmosfeer. Als gevolg van menselijke 

activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas is het sterk toegenomen. 

Het toenemen van dit broeikasgas verandert het klimaat van de aarde. Als voorbeeld wordt er 1 ton CO2 

uitgestoten als er 319 liter diesel wordt verbrandt (Wise Nederland, 2016). Tijdens dit onderzoek wordt de CO2 

uitstoot gebruikt als een criteria. 

 

Voor het meten van de CO2 uitstoot wordt uitgegaan van de well-to-wheel keten oftewel de bron tot wiel 

keten (Rijwiel en Automobiel Industrie, 2017). Deze bestaat uit het CO2 dat wordt uitgestoten bij de winning, 

transport en raffinageproces (well-to-tank) en de CO2 dat ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen 

tijdens het gebruik van een voertuig (tank-to-wheel). Dus de uitstoot wordt berekend voor de gehele keten van 

de brandstoffen. 

 

Hygiëne 

GF-afval is vaak een natte fractie waardoor het kan lekken. Ook blijkt dit uit de interviews die zijn genomen met 

ontwikkelaars over het verzamelen van afval in het gebouw en de effecten zoals geuroverlast en de vliegen die 

worden aangetrokken. Hygiëne wordt gebruikt als een criterium in dit onderzoek omdat het ook geldt voor 

bewoners bij het scheiden van afval. 

 

Complexiteit Implementatie 

Ook moet een scenario getoetst worden op zijn haalbaarheid. De haalbaarheid kan ook aangeduid worden als 

de complexiteit van de implementatie of implementatiegemak. Deze wordt gebruikt om te kunnen toetsen of 

een scenario haalbaar is om deze in gebruik te nemen. De implementatiegemak wordt bepaald op basis van de 

werkzaamheden die moeten gebeuren voor het implementeren van een scenario.  

 

Robuustheid 

Als laatst wordt robuustheid gebruikt als criteria. Hiermee wordt aangeduid of een oplossing gevoelig is voor 

storingen van buitenaf. Storingen van buitenaf zijn bijvoorbeeld het vastzitten van een container of storingen 

door bijvoorbeeld een vork in het GF-afval dat niet geschikt is voor vergisting. 

 

Verwerking 

De verwerking van het afval kan beoordeeld worden met een hulpmiddel genaamd ‘’De Ladder van 

Lansink’’(figuur 5). Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer (Ad Lansink, 1979). In de ladder worden 

zes vormen van afvalverwerking gerangschikt op basis van de effecten die deze hebben op het milieu. 

Onderaan de ladder staat het storten van afval. Stapsgewijs heeft het een minder effect op het milieu tot 

Preventie, welke bovenaan de ladder staat. Hierbij wordt er geen afval geproduceerd en heeft dit ook geen 
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nadelige effect meer op het milieu. Het composteren ven GF-afval hoort bij trede C, alleen vergisting naar 

energie zoals warmte en biogas hoort bij de trede D. Bij elke verwerkingsmethode zal aangegeven worden tot 

welke trede deze behoort. Recycling is in dit geval  

 

 
Figuur 6 bron: recycling.nl 
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5. Research naar oplossingen 
In dit hoofdstuk worden combinaties van bouwstenen (bijlage 3: De Oplossingen) geanalyseerd op de 

kwantitatieve en kwalitatieve criteria zoals deze zijn behandeld in hoofdstuk 4. De oplossingen zijn gescheiden 

naar de soort functie die deze hebben zoals het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van GF-

afval. 

 

Aan ieder van de oplossingen is een nummer toegekend. In tabel 7 is te zien welke oplossingen met elkaar te 

combineren zijn. Door de oplossingen te combineren kan een scenario gevormd worden. Niet te combineren 

oplossingen zijn bijvoorbeeld de ondergronds container(V2) en de bakfiets(T3) omdat deze bakfiets deze 

container niet kan ledigen of vervoeren.  

 

Oplossing Te combineren met 

Scheiden 

Biozak S1 V1 V2 V3       

Emmer S2 V1 V2 V3 V4     

Vermaler S3       V4     

Verzamelen 

Bovengronds container V1 T1 T2   T4 T5   

Ondergronds container V2 T1           

Met App aan huis V3     T3       

GF-afval tank V4           G1 

Transporteren 

Afvalwagen (kliko) T1   G2 G3       

Afvalwagen twee compartimenten T2     G3       

Bakfiets T3 G1   G3       

Kleine wagen T4 G1   G3       

Kleine elektrische wagen T5 G1   G3       

Verwerken 

Lokaal vergisting G1             

Meerlanden G2     G3       

Hub G3   G2         

Tabel 7 Combinatie van bouwstenen. 

5.1 Scheiden van GF-afval 

Voor het scheiden van GF-afval in huis zijn drie oplossingen genomen die gebruikt kunnen worden als 

bouwstenen in de scenario’s. Deze zijn een biologisch afbreekbare afvalzak, een emmer en een dispenser die 

geïnstalleerd kan worden in de gootsteen in het aanrecht van een keuken. De oplossingen voor het scheiden 

zijn niet getoetst aan de criteria veiligheid, congestie, geluidsoverlast en CO2
 
uitstoot omdat dit niet van 

toepassing is. Wel is de mate van duurzaamheid aangeduid. 

 

  NR Bouwstenen 

Vast 

(aanschaf 

eenmalig) per 

huishouden 

Investering 
Variabel per stuk 

per huishouden 

Variabel (1 

zak/3 dagen) 

totaal 

Buiksloterham 

Afschrijving 

per jaar 

Scheiden 

S1 Biozak - - € 0,05 € 12.167 - 

S2 Emmer € 19,95 € 39.900,00 - - € 6,65 

S3 Vermaler € 219,00 € 150,00 - - € 21,90 

Tabel 8 De kosten van de oplossingen voor het scheiden van GF-afval. 

 

In tabel 8 zijn de kosten af te lezen voor het scheiden van afval. Deze zijn zowel per stuk als voor alle 

huishoudens in Buiksloterham aangegeven. Dit is gedaan voor als de gemeente Amsterdam de biozakken of 

emmers gaat verstrekken in Buiksloterham. Deze kosten zijn verder toegelicht per oplossing. 

 

Biologisch afbreekbaar afvalzak (S1) 

Een biologisch afbreekbare afvalzak(biozak) kunnen de bewoners gebruiken om GF-afval te scheiden in huis net 

als hoe dit gebeurt met de huidige plastic afvalzak. Het voordeel van een biozak is dat deze vergist kan worden 

samen met het GF-afval. Er zijn verschillende formaten die hiervoor gebruikt kunnen worden. Omdat de 
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bewoners een biozak het liefst zo snel mogelijk uit huis willen hebben in verband met de geur en dat deze kan 

lekken wordt hiervoor een kleiner formaat genomen. Een biozak is te combineren met alle andere oplossingen. 

De biozak kan ook in een houder geplaatst worden. Hiervoor zijn de bakken ongeveer € 12,50 (BinBang). Deze 

oplossing is niet meegenomen in de scenario’s. 

Kosten 

De kosten hiervan zijn € 0,05 per stuk (Biofutura, 2016). Voor alle 2000 huishoudens in Buiksloterham op basis 

van 1 zak per 3 dagen zijn de kosten per jaar € 12.167. In dit onderzoek zijn deze kosten toegekend aan de 

gemeente Amsterdam. 

Duurzaamheid(++) 

Deze biozak is te vergisten en ook te composteren. Het gaat hierbij om een product dat niet wordt hergebruikt 

zoals een emmer of vergister. Er zullen steeds nieuwe biozakken geproduceerd en verstrekt moeten worden 

waardoor dit een minder duurzaam oplossing is. 

Hygiëne(+++) 

Er wordt aangenomen dat een biozak meer hygiënisch is dan een emmer omdat de hele zak wordt weggegooid 

en er geen GF-afval overblijft. Omdat een vermaler het minst zorgt voor hygiënische overlast wordt een biozak 

gemiddeld beoordeelt.  

Gebruiksgemak (+++) 

Het is gebruiksvriendelijk in vergelijking met een emmer omdat die na het ledigen op straat teruggebracht 

moet worden en minder in vergelijking met een vermaler. 

Implementatiegemak (+++++) 

Voor het aanschaffen van een biozak is een implementatie vereist. Hiervoor moet er gezocht worden naar een 

geschikte leverancier. Ook zal een model ontwikkeld moeten worden voor het verstrekken van deze zakken 

waarmee de bewoners gestimuleerd kunnen worden voor het scheiden van GF-afval. De investering is minder 

in vergelijking met de overige oplossingen waardoor deze het makkelijkst te implementeren is. 

Robuustheid (+++++) 

De biozak kan als robuust worden aangenomen omdat het geen storingen kan veroorzaken. 

 

Afvalemmer (S2) 

Bewoners kunnen het GF-afval ook thuis scheiden in een emmer. Een volle emmer kan geleegd worden in een 

container of afgegeven worden aan een inzamelaar van de gemeente. Een emmer is te combineren met alle 

oplossingen. 

Kosten 

Hiervoor is er alleen sprake van aanschafkosten van € 19,95 (Blokker, 2016). Deze wordt afgeschreven in 3 

jaar(€ 6,65 per jaar). Als deze aan alle huishoudens worden verstrekt kost dit € 39.900. 

Duurzaamheid (++++) 

Een emmer is duurzaam omdat hierbij geen afval vrijkomt zoals dit met een biozak gebeurt. 

Hygiëne (+) 

Een emmer wordt aangenomen als minder hygiënisch dan een biozak omdat een emmer ook schoongemaakt 

moet worden. 

Gebruiksgemak (+) 

Een emmer is niet gebruiksvriendelijk omdat deze teruggebracht moet worden. Als de bewoners hun huis 

verlaten kunnen zij het GF-afval gooien en weggaan. Voor een emmer moet weer naar huis gelopen worden 

voor het terugbrengen en wassen. 

Implementatiegemak (+++) 

Implementatie van emmers kan complex zijn als de gemeente deze verstrekt. Een emmer kan kapotgaan 

waardoor de gemeente deze dan zou moeten vernieuwen. Ook is de aanschafprijs van een emmer hoger in 

vergelijking met een biozak waardoor de controle hierop complexer is. 

Robuustheid(+++++) 

Emmers zijn robuust en niet gevoelig voor storingen. 
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Voedselresten vermaler (S3) 

De bewoners van Cityplot en Schoonschip kunnen ook gebruik maken van een voedselresten vermaler in de 

woningen. Dit is een vermaler die wordt geplaatst in de gootsteen afvoer in de keukens. Het GF-afval kan hierin 

geplaatst worden waarna het wordt vermalen en de riolering in gaat. De voedselresten vermaler is alleen te 

combineren met de GF-afval tank.  

Kosten 

De kosten van een vermaler begint vanaf € 219 en de montage hiervan is € 150 (Keukentotaalshop, 2016). De 

afschrijving hiervan wordt aangenomen voor 10 jaar (€ 21,90 per jaar). 

Duurzaamheid (+++++) 

Hoewel een vermaler werkt met elektriciteit kan deze als duurzaam genomen worden omdat hierbij geen 

biozak of emmer benodigd is en omdat het langer meegaat. 

Hygiëne (+++++) 

Een vermaler is de meest hygiënische oplossing omdat het GF-afval niet wordt verplaatst maar gelijk wordt 

vermalen waarna de wasbak schoongespoeld kan worden. 

Gebruiksgemak (+++++) 

De vermaler is de meest gebruiksvriendelijke scheidingsmethode. Een bewoner kan alles in de spoelbak 

plaatsen zonder iets te scheiden en het afval wordt met een druk op de knop vermalen. 

Implementatiegemak (+) 

Voor een vermaler is implementatie in de keuken van de bewoner vereist. In vergelijking met een biozak en 

emmer wordt hierdoor aangenomen dat de implementatie complex is. 

Robuustheid(+++) 

Het is een robuuste oplossing maar in vergelijking met een biozak en emmer zijn storingen mogelijk. Omdat 

een vermaler een vaste oplossing is en niet steeds aangeschaft hoeft te worden zoals een biozak is deze 

oplossing robuuster beoordeeld dan een biozak of emmer. 

 

5.2 Verzamelen van GF-afval. 

Het gescheiden GF-afval zal ergens verzameld moeten worden voor het transporteren. In deze paragraaf 

worden 4 oplossingen voor het verzamelen van GF-afval tegen elkaar afgewogen. Een toelichting van deze 

oplossingen zoals de volume en andere eigenschappen zijn te vinden in bijlage 3.2. 

 

De oplossingen voor het verzamelen zijn getoetst aan de criteria kosten, implementatiegemak en robuustheid. 

CO2 uitstoot en hygiëne zijn niet van toepassing. Gebruiksgemak is niet van toepassing bij de containers of de 

GF-afval tank omdat het alleen beoordeelt kan worden op basis van hoe dichtbij de container wordt geplaatst. 

  NR Bouwstenen 

Vast en 

implementatie 

eenmalig 

Afschrijving 

per jaar 

Onderhoud 

per jaar per 

stuk 

Toegangscontrole 

pas-systeem 

Kosten 

per pas 

Verzamelen 

V1 
Bovengronds GF 

container 
€ 2.794,00 € 392 € 100,00 € 1.125,00 € 2,50 

V2 Ondergronds container € 10.000 € 1.113 € 350,00 € 1.125,00 € 2,50 

V3 Met App aan huis € 5.000 € 500 € 0,00 - - 

V4 GF-afval tank € 100.000 € 5.113 € 1.500,00 € 1.125,00 € 2,50 

Tabel 9 De kosten van de oplossingen voor het verzamelen van GF-afval. 

 

In tabel 9 zijn de kosten af te lezen voor het verzamelen van GF-afval. De kosten bestaan uit de aanschafkosten, 

de afschrijving per jaar, de onderhoudskosten per jaar per stuk, de kosten voor een toegangscontrole en de 

kosten per pas. Per oplossing zijn de kosten toegelicht. 

 

Bovengronds GF-container (V1) 

Voor deze oplossing is uitgegaan van de kliko (minicontainer) zoals deze wordt gebruikt bij laagbouw 

(Gemeente Amstelveen, 2016). Het gaat hier om de kliko met een metalen behuizing waardoor de container 
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niet verplaatsbaar is en deze ook goed past in het straatbeeld (MCB Milieu & Techniek, 2016). Deze is niet te 

combineren met een dispenser, bakfiets en lokaal vergisting. 

Kosten 

De kosten van een container worden begroot op € 2794 en € 100 onderhoud per jaar (Fevre, 2016). Een 

container wordt in 10 jaar afgeschreven(€ 392 per jaar). 

Gebruiksgemak(+) 

Dit is een manier zoals restafval. De gebruiksvriendelijkheid hangt af van waar de container zich bevind en 

hoever de bewoners moeten lopen hiervoor. In dit geval worden de containers naast restafval containers 

geplaatst. 

Implementatiegemak (++++) 

De implementatie van deze containers is niet zo complex als de ondergrondse containers. Wel is er een 

implementatie vereist. 

Robuustheid (++++) 

De containers kunnen als robuust aangenomen worden omdat deze metalen behuizingen hebben die alleen de 

inzamelaar kan openen. Deze zijn niet gevoelig te noemen voor storingen van buitenaf. 

 

Ondergronds Container (V2) 

Het gaat hierbij om de OAIS containers voor restafval. Dit zijn de restafval containers die nu in gebruik zijn en  

Kosten 

Een container kost € 10.000 en de exploitatiekosten zijn € 350 per stuk per jaar. De containers worden in 10 

jaar afgeschreven (gemeente Amsterdam, 2016). 

Gebruiksgemak(-) 

Dit is hoe de restafval inzameling gebeurt op dit moment. Het gebruiksgemak hangt af van hoe dichtbij de 

bewoners deze containers worden geplaatst. Deze oplossing is niet gebruikt in een scenario waardoor het niet 

wordt beoordeelt. 

Implementatiegemak(++) 

De implementatie van deze containers zijn meer complex dan de bovengrondse en minder complex dan de GF-

afval tank. Er moet ondergronds plek vrij gemaakt worden. Als deze wordt geplaatst naast een andere restafval 

container neemt dit veel plek in beslag. 

Robuustheid(++++) 

De robuustheid van deze containers zijn bewezen en zijn niet gevoelig voor storingen. 

 

Met Applicatie Aan Huis (V3) 

In plaats van dat het GF-afval wordt verzameld op een centrale verzamelplek kan het ook opgehaald worden bij 

de bewoners thuis. Voor deze methode is er gekozen om een mobiele applicatie(App) aan de bewoners te 

bieden. De bewoners van Buiksloterham kunnen de App downloaden en dan registreren met de bijbehorende 

woonadres. Zij krijgen een melding op een bepaalde tijdstip op de dag zelf met de vraag of zij tussen bepaalde 

tijdstippen zoals 18:00 en 22:00 GF-afval willen aanbieden aan een inzamelaar die langskomt. Zij kunnen hierop 

antwoorden met een ‘’JA’’ of ‘’NEE’’. Voor de bewoners die geen gebruik maken van een smartphone om deze 

applicatie in gebruik te nemen, kunnen zij dit doen via een website waarbij ook aangegeven kan worden of zij 

afval willen aanbieden. 

De inzamelaar krijgt voor het rijden de adressen, en kan op basis hiervan de kortste route uitstippelen en bij 

deze bewoners langsgaan. 

Kosten 

De kosten voor een applicatie en een website worden geschat op € 5000. 

Gebruiksgemak(+++++) 

Voor de bewoners is dit de meest makkelijke manier om GF-afval aan te bieden. Zij hoeven hiervoor niet de 

straat op. 

Implementatiegemak(++++) 
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Een applicatie en website ontwerpen is niet complex. Voor de implementatie van deze oplossing is het vooral 

complex om ervoor te zorgen dat de bewoners hier aan meedoen. Zoals het downloaden van de applicatie. 

Robuustheid(+++++) 

De applicatie als middel in dit geval is robuust, dus niet gevoelig voor storingen van buitenaf. 

 

GF-afval tank (V4) 

Een GF-afval tank is een ondergrondse tank waarin GF-afval verzameld kan worden. Ook heeft deze de functie 

om het GF-afval te vermalen zodat deze ook gelijk naar de vergister kan worden vervoerd. Het vermalen en de 

toevoer naar de vergister is op afstand elektronisch te bedienen. In plaats van het vervoeren naar de vergister 

kan deze ook leeggepompt worden in een tankwagen waarbij de tank alleen dient als opslag als een container. 

Een voordeel is dat deze tank meer capaciteit heeft en gebruik maakt van een vacuüm technologie. Hierbij 

vindt er geen stankoverlast. Ook is de tank aan te sluiten op vermalers in woningen. Op straat kan een tank 

meerdere invoerpunten hebben in de vorm van een afvalcontainer waarbij al het afval naar één tank wordt 

gepompt. 

Kosten 

Een tank kost gemiddeld € 65.000. Dit bedrag is gemiddeld af te schrijven in 25 jaar. Voor een tank met 

meerdere invoerpunten inclusief plaatsing en de buizen kan € 100.000 gebruikt worden(Anco Wieringa, 

21.02.2017). 

Gebruiksgemak(+) 

Het gebruiksgemak hangt af van hoe dichtbij de invoerpunten bij de bewoners worden geplaatst. Net als voor 

de overige containers wordt ervan uitgegaan dat deze evenredig worden geplaatst. 

Implementatiegemak(+) 

De implementatie van deze oplossing voor het verzamelen is het meest complex omdat dit ondergronds veel 

werk verreist. Hiervoor zijn onder andere het ondergronds plaatsen van de tank en het ondergronds plaatsen 

van de buizen naar de invoerpunten benodigd. 

Robuustheid(+++)  

Het is een nieuwe oplossing maar het bedrijf is al 11 jaar actief in het bouwen van installaties om on vermalen 

keuken afval te transporteren naar opslagtanks. Omdat er aan deze oplossing veel techniek aan vastzit wordt 

deze minder robuust beoordeelt. 

 

5.3 Transporteren van GF-afval 

Het GF-afval zal vanaf een verzamelplek met een voertuig ingezameld moeten worden zoals dit gebeurt met 

restafval. In deze paragraaf worden hiervoor 5 oplossingen beschreven. Bij het opstellen van een scenario 

worden de voertuigen bepaald op basis van de verzamelmethode(soort container). 

Tabel 10 De kosten en uitstoot van de oplossingen voor het transporteren van GF-afval. 

 

In tabel 5 zijn de kosten en de uitstoot voor het transporteren van GF-afval af te lezen. Per transportmethode 

zijn de aanschafkosten, afschrijving per jaar, onderhoud per jaar, de CO2 uitstoot per liter of kWh en de 

brandstof- of elektriciteitsverbruik per kilometer. Aan de hand van deze gegevens kan berekend worden wat de 

kosten zijn en voor hoeveel CO2 deze wagens per scenario uitstoten. 

 

  NR Bouwstenen 

Vast en 

implementatie 

eenmalig 

Afschrijving 

per jaar 

Onderhoud 

per jaar 

Co2 gram per 

liter/ kWh(km) 

Verbruik 

liter(kWh)/km 

Transporteren 

T1 Afvalwagen (kliko) € 300.000 € 50.000 € 10.000 3230 1 

T2 
Afvalwagen twee 

compartimenten 
€ 300.000 € 50.000 € 10.000 3230 1 

T3 Bakfiets € 6.000 € 600 € 200 7 - 

T4 Kleine wagen € 70.000 € 7.000 € 4.000 3230 8/100 

T5 
Kleine elektrische 

wagen 
€ 120.000 € 12.000 € 4.000 189 - 
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Afvalwagen minicontainer (T1) 

Deze afvalwagen beschikt over dezelfde eigenschappen als de afvalwagen voor de OAIS containers. 

Kosten 

Een afvalwagen kost € 300.000 en de exploitatiekosten zijn € 120.229,56 per jaar (gemeente Amsterdam, 

2016). De afschrijving is in de exploitatiekosten verwerkt. 

Duurzaamheid 

Verbruik van deze wagens zijn gemiddeld 1 liter diesel per kilometer. Per liter diesel is de CO2 uitstoot 3.230 

gram (Co2emissiefactoren, 2016). 

Implementatiegemak(+++++) 

De complexiteit van de implementatie hangt af van de wagen zelf. Deze afvalwagens heeft de gemeente 

Amsterdam al in gebruik waardoor de implementatie eenvoudig is. 

Robuustheid(+++++) 

Deze wagens hebben een bewezen techniek die al meerdere jaren wordt gebruikt waardoor deze als robuust 

worden geaccepteerd. 

 

Afvalwagen met dubbel compartimenten (T2) 

Dit is een afvalwagen waarbij twee verschillende stromen tegelijk ingezameld kunnen worden. Wel gebeurt dit 

dan gescheiden door gebruik te maken van de dubbele compartimenten van de afvalwagen. Op basis van de 

ingezamelde hoeveelheid en soort afval kan de perser gebruikt worden waardoor meer kilogram per m
3
 

ingezameld kan worden. Zowel de kosten als de eigenschappen zijn hetzelfde als de afvalwagen voor de kliko. 

Kosten 

Een afvalwagen kost € 300.000 en de exploitatiekosten zijn € 120.229,56 per jaar (gemeente Amsterdam, 

2016). De afschrijving is in de exploitatiekosten verwerkt. 

Duurzaamheid 

Verbruik van deze wagens zijn gemiddeld 1 liter diesel per kilometer. Per liter diesel is de CO2 uitstoot 3.230 

gram (Co2emissiefactoren, 2016). 

Implementatiegemak(+) 

Dit is een afvalwagen dat op maat wordt gemaakt. De gemeente Amsterdam heeft deze nog niet tot zijn 

beschikking waardoor het implementatiegemak laag is. 

Robuustheid(++++) 

Deze wagens hebben een bewezen techniek en worden al gebruikt waardoor deze als robuust worden 

genomen. 

 

Bakfiets (T3) 

Bakfietsen worden steeds meer gebruikt in de binnenstad. Dit komt door de congestie door bijvoorbeeld 

bestelwagens en ook de uitstoot van deze. Om geen uitstoot van CO2 te hebben zijn deze ideaal voor korte 

afstanden. In dit geval kan een bakfiets ook elektrisch aangedreven worden voor als er veel GF-afval wordt 

ingezameld. 

Kosten 

De prijzen van de verschillende variaties verschillen van € 2.000 tot € 8.000 euro volgens workcycles.nl. Voor de 

berekeningen wordt € 6.000 aangenomen. Afschrijving is in 10 jaar en het onderhoud is € 200 per jaar. 

Duurzaamheid 

Van alle transportmiddelen is dit de meest duurzame methode omdat deze veel minder elektriciteit zal 

gebruiken als de elektrische wagen. 

Implementatiegemak(+++++) 

Een bakfiets is vele malen goedkoper in aanschaf dan een wagen en deze hoeft niet op maat gemaakt te 

worden. Hierdoor is het implementatiegemak als hoog te beoordelen. 

Robuustheid(+++++) 

Een bakfiets is robuust. Deze heeft wel onderhoud nodig maar dit is dan eenvoudiger en goedkoper dan voor 

een wagen. Hierdoor wordt de robuustheid hoog genomen. 
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Kleine wagen (T4) 

De gemeente heeft zelf kleine wagens in gebruik die gebruikt worden voor het ledigen van afvalbakken op 

straat. 

Kosten 

De prijs van trucks in deze categorie worden geschat op € 70.000 (Autokopen, 2016). De afschrijving is in 10 

jaar en voor onderhoud wordt er € 4000 per jaar genomen. 

Duurzaamheid 

Voor het verbruik van deze wagens kan uitgegaan worden van een Mercedes Sprinter met een verbruik van 8 

liter per 100 km (Mercedes-Benz, 2016). De uitstoot hierbij is ook 3.230 gram per liter diesel. 

Implementatiegemak(++++) 

De gemeente heeft deze wagens op dit moment niet tot zijn beschikking. Dit is een wagen die een op maat 

toepassing vereist net als T2 maar minder kost waardoor het implementatiegemak hoger is. 

Robuustheid(++) 

Deze wagens zijn standaard. Om hiermee minicontainers te ledigen, is wel een op maat gemaakte versie 

verreist. Dit kan ook storingen met zich meebrengen. 

 

Elektrische wagen (T5) 

De kleine wagen die is beschreven is ook elektrisch te verkrijgen. De gemeente Amsterdam heeft nu zelf geen 

elektrische wagens voor het inzamelen van afval. Wel wordt er één gebruikt in Rotterdam genaamd ‘Binkey’ 

waar de gegevens van worden gebruikt voor dit onderzoek. De ‘Binkey’ rijdt maximaal met een snelheid van 40 

km/uur en heeft een actieradius van 50 – 70 kilometer (Afvalonline, 2012). De ‘Binkey’ heeft een capaciteit van 

2 ton of 25m3. 

Kosten 

Deze voertuig heeft een kostprijs van € 180.000 euro (van Gansewinkel, 2016). Dit is een hoog bedrag als het 

gaat om een dergelijk kleinere afvalwagen. Hierdoor wordt bij de berekeningen uitgegaan van € 120.000. 

Afschrijving is in 10 jaar en de onderhoud is € 4.000 per jaar. 

Duurzaamheid 

Dit is een elektrisch aangedreven voertuig waardoor de duurzaamheid wordt gemeten in elektriciteit. 

Elektriciteit waarvan de bron onbekend is(grijze elektriciteit) heeft veel meer CO2 uitstoot in vergelijking met 

elektriciteit waarvan de bron bekend is(groene elektriciteit). Hier wordt ervan uitgegaan dat er gebruik wordt 

gemaakt van donkergroene stroom(bijvoorbeeld van wind). Er vindt geen CO2 uitstoot plaats. 

Implementatiegemak(++) 

Deze wagen zal nog aangeschaft moeten worden. De ‘Binkey’ of een vergelijkbare wagen zal op maat gemaakt 

moeten worden waardoor de implementatie complex zal worden. 

Robuustheid(++) 

Het zal een op maat gemaakte wagen zijn waardoor deze gevoelig kan zijn voor storingen. 

 

5.4 Verwerken van GF-afval 

Voor het GF-afval zijn er verschillende manieren van verwerking. Het kan zoals het nu gebeurt verbrand 

worden hoewel het dan geen meerwaarde heeft om het gescheiden in te zamelen, het kan lokaal vergist 

worden in de vergister van Waternet en het kan naar Meerlanden vervoert worden voor vergisting waarbij ook 

gebruik gemaakt kan worden van een hub in de buurt als overslagplaats. Als de hub als overslagplaats wordt 

gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat het GF-afval alsnog naar de Meerlanden wordt gestuurd. In dit hoofdstuk 

worden de manieren van verwerking toegelicht. Deze zullen beoordeelt worden op basis van hoe deze zich 

verhouden tot de Ladder van Lansink. 
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  NR Bouwstenen 

Verwerking 

variabel per 

ton 

Afstand 

km 

Liter biogas 

p.p.p.d. 

Gram fosfaat 

p.p.p.d. 

Verwerken 

G1 Lokaal vergisting € 0 - 53 0,9 

G2 Meerlanden € 49 32 - - 

G3 Hub € 0 7,75 - - 

Tabel 11 De kosten en de geproduceerde producten bij lokale vergisting van het GF-afval. 

 

  NR Bouwstenen 
m3 biogas per 

ton GF 

Kg compost 

per ton GF 

kWh warmte 

per ton GF 

liter 

condenswater per 

ton GF 

ton CO2 

uitstoot 

Verwerken 

G1 Lokaal vergisting - - - - - 

G2 Meerlanden 100 427 194 87 0,08 

G3 Hub - - - - - 

Tabel 12 De geproduceerde producten bij Meerlanden. 

 

Lokale Vergisting 

De vergister die geplaatst gaat worden op de Johan van Hasseltkanaal zal gebruik maken van zwartafvalwater 

en GF-afval. De toevoer van het afvalwater en het GF-afval is berekend op basis van het aantal bewoners die 

zich gaan vestigen bij Cityplot en Schoonschip. Na het vergistingsproces wordt er methaan en fosfaat verkregen 

zoals vermeld in tabel 11. Methaan is het grootste deel dat in biogas aanwezig is voor 60% (Johan Carels, 2008). 

De hoeveelheden methaan en fosfaat worden berekend op basis van de uitkomsten in het project 

Waterschoon. Dit is 33 liter methaan per persoon per dag welke resulteert in 53 liter biogas. En de productie 

van 1,5 gram fosfaat per persoon per dag waarvan (60%) 0,9 gram bruikbaar is (STOWA, 2014) als meststof. 

Van de organische stof (GF-afval en zwartwaterafval) wordt 7% omgezet naar slib. Dit is een restproduct dat 

overblijft na zuivering van het rioolwater (Slibverwerking Noord-Brabant, 2015). In dit onderzoek wordt slib 

niet meegenomen als teruggewonnen product omdat het composteren hiervan aan strikte regels zijn 

verbonden (STOWA, 2017). 

 

Het lokaal vergisten van het GF-afval behoort tot Energie op de Ladder van Lansink. De reden hiervan is de 

verwerking van deze tot biogas en fosfaat. Hetzelfde geldt voor het restafval omdat deze wordt verwerkt tot 

elektriciteit en warmte. 

 

Hub (Afvalpunt) 

De gemeente Amsterdam beschikt over een eigen afvalpunt op de Papaverweg in Buiksloterham. Deze zal 

verhuizen naar de Toetsenbordweg in Noord. Het eigen afvalpunt kan ingezet worden als een hub waarbij het 

ingezamelde GF-afval wordt opgeslagen en in één keer gebracht kan worden naar de verwerkingsplaats. De 

hub zal dan dienen als een overslagplaats voordat het GF-afval naar Meerlanden wordt vervoerd. Het voordeel 

hiervan is het verminderen van de rijbewegingen en ook het verbruik van brandstoffen. Hiermee zal per ton 

GF-afval minder nadelige gevolgen zijn voor het milieu in de vorm van CO2 uitstoot. Ook zullen elektrische 

wagens die een beperkte actieradius hebben meer kunnen rijden. 

 

De afstand vanaf de Toetsenbordweg naar het begin van Buiksloterham is 2,95 kilometer. De afstand vanaf de 

Toetsenbordweg naar het verste punt in Buiksloterham is 4,8 kilometer. Deze gegevens worden gebruikt bij 

zowel de huidige situatie als voor de GF-afval inzameling om deze te kunnen vergelijken. 
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Meerlanden 

Meerlanden is een bedrijf dat GFT (groente-, fruit-, en tuin-)-afval vergist. Door het GFT-afval te vergisten 

verkrijgen zij vijf producten. Deze zijn groengas
5
, CO2, warmte, compost en water. De geproduceerde 

producten per ton GF-afval zijn af te lezen in tabel 12. 

 

Het GF-afval wordt eerst vergist waarmee biogas wordt verkregen (Simon van der Schouw, 15 februari 2017). 

Hierbij ontstaat digestaat, een restproduct van de biogasproductie. Dit wordt gecomposteerd. Met het 

composteren van het GF-afval kan deze hergebruikt worden om weer groente en fruit te kweken. Bij het 

composteren wordt restwarmte opgevangen. Hierna wordt met een warmtewisselaar condenswater 

verkregen. Mede door de compostering staat deze manier van verwerking op de Hergebruik trede op de 

Ladder van Lansink. 

 

De uitgestoten CO2 bij Meerlanden wordt geleverd aan OCAP voor kassen in de tuinbouw. Planten zetten CO2 

om in zuurstof. Door planten meer CO2 te geven kunnen deze beter en sneller groeien (Organic Carbondioxide 

for Assimilation of Plants, 2017). Hoewel Meerlanden bewust omgaat met de CO2 dat vrijkomt wordt deze 

alsnog meegenomen bij de criteria. 

 

De Meerlanden rekent € 49 per ton GF-afval (Meerlanden N.V., 2015) en zij vergisten het afval in Rijsenhout. 

De afstand van het afvalpunt naar de verwerkingslocatie in Rijsenhout is 32 kilometer. Als het GF-afval wordt 

verzameld bij de afvalpunt waarna het wordt gebracht naar Rijsenhout kan uitgegaan worden van deze afstand 

voor het berekenen van de uitstoot en tijd. 

 
Figuur 7 Ingrediënten voor een scenario 

                                                                 
5
 Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft 

als aardgas. 
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6. Scenario’s 
In dit hoofdstuk zijn de 4 soorten oplossingen voor het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van 

GF-afval gecombineerd tot 4 scenario’s hoe de gemeente Amsterdam de afvalinzameling in zou kunnen richten. 

Hierbij zijn voor de scenario’s de kosten per jaar afgebeeld. Een toelichting op de kosten is eveneens te vinden 

in bijlage 4. Voor de scenario’s is kosten-baten analyse uitgevoerd. Dit is deels gedaan in de vorm van een 

maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA, 2017) om de effecten zoals duurzaamheid van de scenario’s 

te vergelijken. 

 

Bij alle scenario’s wordt uitgegaan van scheiding door middel van een biozak. Er is voor een biozak gekozen 

omdat deze in vergelijking met een emmer gebruiksvriendelijker is voor een bewoner met het aanbieden van 

GF-afval bij een container. 

 

Bij scenario lokaal vergisten wordt er gebruik gemaakt van een vergister waar mogelijk geen toegang tot is met 

een wagen. Hierdoor is de oplossing GF-afval tank naar voren gekomen waarmee ondergronds transport 

mogelijk is. Omdat dit een oplossing is met een hoge capaciteit en één opslagplaats is gekozen om dit ook voor 

heel Buiksloterham toe te passen in scenario ondergronds. 

 

De scenario’s moesten duurzaam zijn in vergelijking met de huidige inzameling van restafval. Hierdoor is er niet 

gekozen voor inzameling met de grotere afvalwagens die nu ook worden gebruikt. Er is gekozen om met twee 

duurzame oplossingen als een elektrisch auto en een bakfiets nog twee scenario’s op te stellen. Omdat een 

elektrisch auto niet geschikt is om aan elke deur GF-afval in te zamelen in verband met de 

verkeersopstoppingen die deze zal veroorzaken is hiervoor een bakfiets genomen. Ook is voor een bakfiets 

gekozen omdat het geen verbruik heeft zoals andere oplossingen. Een elektrisch auto kan een bepaalde 

hoeveelheid inzamelen en deze moet niet zo vaak stoppen als een aan huis inzameling. Hierdoor is er gekozen 

voor een elektrisch auto in combinatie met een bovengronds container. Deze containers zijn niet heel groot en 

wel geschikt voor een elektrisch auto. 

 

Als verwerkingsplek voor de scenario’s bovengronds en aan huis is gekozen voor overslag bij de hub(afvalpunt). 

Voor een overslag is gekozen omdat van een bakfiets en een elektrisch auto zowel de volume als actieradius 

niet geschikt is om het GF-afval te transporteren naar een GF-afval verwerker. 

 

Bij het opstellen van deze scenario’s wordt de toetsing van de oplossingen aan de criteria gedeeltelijk 

meegenomen omdat de beoordeling per scenario kan verschillen. Hieruit zal blijken hoe de scenario’s in 

verhouding staan met de criteria. In figuur 6 zijn de ingrediënten voor de scenario’s weergegeven.  

 

6.1  Scenario Lokaal Vergisten 

Voor de vergister is GF-afval nodig. De vergister wordt geplaatst op het Johan van Hasseltkanaal. Deze blijkt 

niet toegankelijk te zijn via de weg. Hierdoor moet er voor deze scenario een oplossing gebruikt worden via het 

water of ondergronds door middel van buizen. Hoewel de ontwikkelaar van Cityplot de beslissing heeft 

genomen om geen voedselresten vermalers in de woningen te laten bouwen, kunnen de kopers dit zelf wel 

toepassen. Ook geldt dit voor het project Schoonschip. Bij deze scenario wordt niet uitgegaan van een 

voedselresten vermaler. 

 

Het scheiden van GF-afval in huis door de bewoners gebeurt met een biologisch afbreekbaar afvalzak. Dit zou 

ook met een emmer kunnen. Voor een biozak wordt gekozen omdat deze zorgt voor meer gebruiksgemak. 

Deze wordt door de bewoner zelf aangeschaft, door de gemeente Amsterdam ter beschikking gesteld of door 

Waternet verstrekt. Bij de berekeningen is uitgegaan dat deze worden verstrekt en betaald door de gemeente 

Amsterdam. 
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Na het scheiden wordt het GF-afval door de bewoner geplaatst in een invoerpunt(bijlage 4) die buiten het 

gebouw wordt geplaatst. Er worden 4 tanks geplaatst die in totaal 30 invoerpunten hebben. De invoerpunten 

zijn toegankelijk met een pas. De passen worden afgegeven door de gemeente Amsterdam en bij de 

berekeningen zijn ook de kosten aan de gemeente Amsterdam toegekend. Het GF-afval wordt door de buizen 

door middel van een vacuümsysteem naar de tank gezogen. De toevoer en de hoeveelheid van het GF-afval 

kan vanaf de tank naar de vergister digitaal geregeld worden. Er zit een vermaler in de tank die het GF-afval 

vermaalt voordat deze naar de tank wordt gestuurd. 

 

Om de toevoer van zwaardere materialen te voorkomen wordt de opening naar vergister toe 15 cm boven de 

bodem van de tank geplaatst. De zwaardere materialen zullen naar beneden zakken. Ook kan de invoer 

opening naar de vergister als kleinste doorlaat functioneren om te voorkomen dat grote materialen naar de 

vergister gaan. De overblijfselen in de tank zullen eens per jaar verwijderd worden met een tankwagen. Omdat 

hier sprake is van lokale vergisting is transport niet van toepassing op deze scenario. 

 

Hieronder zijn de kosten voor dit scenario af te lezen. In het tabel zijn de kosten voor het rest- en GF-afval 

apart afgebeeld. De totale kosten zijn 4% minder dan in de huidige situatie. 

Kosten restafval vast 

Afschrijving containers per jaar  €              47.487  

Kosten restafval variabel 

Voertuig per jaar  €              15.666  

FTE per jaar  €              10.207  

Transport naar AEB per jaar  €                8.941  

Verwerking AEB per jaar  €              85.121  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €              14.126  

Totaal kosten restafval per jaar  €            181.547  

Kosten GF-afval vast 

GF-afval tank  €                5.563  

Kosten GF-afval variabel 

Biozak voor huishoudens 1 per 3 dagen  €                3.273  

Kosten onderhoud tank  €                1.500  

Totaal kosten GF-afval per jaar  €              10.335  

  

Kosten totaal GF- en restafval afgerond  €            192.000  

Kosten in vergelijking met scenario ''0''  €               -9.104  

  

Kosten pas uitgifte eenmalig  €                1.345  

Tabel 13 Kosten voor scenario lokaal vergisten.. 

6.2  Scenario Ondergronds 

In dit scenario gebruiken de bewoners ook een biologisch afbreekbare afvalzak waarna deze wordt geplaatst in 

een tank in de buurt. Het verschil met de vorige scenario is dat deze wordt toegepast in heel Buiksloterham en 

dat het GF-afval in de tank blijft en dus niet naar een lokaal vergister gaat. Om heel Buiksloterham te bedienen 

worden 4 tanks geplaatst. Dit aantal is bepaald op basis van het aantal invoerpunten en de volume van de 

tanks. 

 

Het afval wordt niet per tank ingezameld zoals dit gebeurt met containers. Het blijft in de tank totdat deze 

ongeveer vol is. Het GF-afval wordt leeggepompt door middel van een tankwagen. Een tankwagen zal dus vol 

zijn door één tank leeg te pompen. Er wordt uitgegaan dat een tankwagen 6 ton GF-afval kan vervoeren (Anco 

Wieringa, 15.01.2017). 
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Het GF-afval wordt hierna naar Meerlanden getransporteerd voor vergisting. Door het GF-afval te vergisten 

wordt hiermee meerdere producten geproduceerd. De kosten voor het restafval van € 145.000 zijn ook gelijk 

bij de scenario’s bovengronds en aan huis omdat het gaat om hetzelfde soort en hoeveelheid restafval. Deze 

kosten zijn af te lezen in tabel 14. De kosten zijn 2,5% hoger dan in de huidige situatie. 

Kosten restafval vast 

Afschrijving containers per jaar  €          47.487  

Kosten restafval variabel 

Voertuig per jaar  €          11.488  

FTE per jaar  €            7.485  

Transport naar AEB per jaar  €            6.512  

Verwerking AEB per jaar  €          61.998  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €          10.289  

Totaal kosten restafval per jaar  €       145.000  

Kosten GF-afval vast 

GF-afval tank  €          23.375  

Kosten GF-afval variabel 

Biozak voor huishoudens 1 per 3 dagen  €          12.167  

Kosten onderhoud tank  €            6.000  

Kosten lediging tank  €          19.674  

Totaal kosten GF-afval per jaar  €          61.215  

  

Kosten totaal GF- en restafval afgerond  €        205.000 

Kosten in vergelijking met scenario ''0''  €          +5.000  

  

Kosten pas uitgifte eenmalig  €            5.000  

Tabel 14 Kosten voor scenario ondergronds. 

 

6.3  Scenario Bovengronds 

Bij scenario ondergronds worden minicontainers geplaatst in behuizingen. De containers worden toegankelijk 

met een pas die door de gemeente Amsterdam wordt afgegeven. Naast elk restafval container wordt er één 

container voor het GF-afval geplaatst. 

 

De inzameling is deels hetzelfde als de inzameling voor restafval. Hierbij is bijvoorbeeld de tijd, snelheid en 

kosten verschillend.  Het inzamelen gebeurt door middel van een elektrisch voertuig. De minicontainer wordt in 

de wagen geleegd en weer terug geplaatst. Nadat dit is gebeurd kan het GF-afval gebracht worden naar de hub 

op de Toetsenbordweg. Het GF-afval dat bij de hub wordt verzameld kan hierna met een grote afvalwagen 

vervoerd worden naar Meerlanden. 

Kosten restafval vast 

Afschrijving containers per jaar  €              47.487  

Kosten restafval variabel 

Voertuig per jaar  €              11.488  

FTE per jaar  €                 7.485  

Transport naar AEB per jaar  €                 6.512  

Verwerking AEB per jaar  €              61.998  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €              10.289  

Totaal kosten restafval per jaar  €            145.000  

Tabel 15 Kosten restafval scenario bovengronds. 

 

In tabel 15 zijn de kosten af te lezen die worden gemaakt voor het restafval bij scenario bovengronds. In tabel 

16 zijn de kosten voor het inzamelen van GF-afval en de totale kosten af te lezen. De kosten zijn 17% hoger dan 

in de huidige situatie. 
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Kosten GF-afval vast 

Voertuig per jaar  €              12.000  

Container per jaar  €              11.757  

Kosten GF-afval variabel 

Kosten FTE per jaar  €              19.200  

Biozak voor huishoudens 1 per 3 dagen  €              12.167  

Kosten onderhoud container  €                3.000  

Kosten schoonmaak container  €                9.360  

Kosten onderhoud voertuig  €                4.000  

Kosten transport en verwerking  €              19.620  

Totaal kosten GF-afval per jaar  €              90.000  

  

Kosten totaal GF- en restafval afgerond  €            235.000  

  

Kosten in vergelijking met scenario ''0''  €            +35.000  

Kosten pas uitgifte eenmalig  €                 5.000  

Tabel 16 Kosten GF-afval en totaal scenario bovengronds. 

 

6.4  Scenario Aan Huis 

De gemeente Amsterdam laat een mobiele applicatie ontwikkelen en stelt deze beschikbaar aan de bewoners. 

De bewoners registreren zich met hun adressen op de mobiele applicatie. Zij krijgen elke dag een melding of zij 

tussen 18:00 en 22:00 uur GF-afval willen aanbieden aan de deur aan een inzamelaar van de gemeente 

Amsterdam. Zij kunnen hierop antwoorden met een  ‘’JA’’ of een ‘’NEE’’. Ook kunnen de bewoners zelf van te 

voren aangeven of zij het GF-afval willen aanbieden. Dit is ook te doen via een internet website voor de 

bewoners die niet beschikken over een smartphone. 

 

De inzamelaars krijgen een route uitgestippeld voor 18:00. Aan de hand van de adressen van de bewoners die 

hebben aangegeven GF-afval te willen aanbieden, wordt er een route uitgestippeld die de inzamelaars nemen. 

Nadat de inzamelaar het GF-afval heeft opgehaald bij de bewoners brengt hij het naar de centrale punt op de 

Toetsenbordweg. De kosten zijn in tabel 17 verwerkt en zijn 65% hoger dan in de huidige situatie. 

Kosten restafval vast 

Afschrijving containers per jaar  €                47.487  

Kosten restafval variabel 

Voertuig per jaar  €                11.488  

FTE per jaar  €                  7.485  

Transport naar AEB per jaar  €                  6.512  

Verwerking AEB per jaar  €                61.998  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €                10.289  

Totaal kosten restafval per jaar  €             145.000  

Kosten GF-afval vast 

Voertuig per jaar  €                  8.400  

Kosten GF-afval variabel 

Kosten FTE per jaar  €              141.960  

Biozak voor huishoudens 1 per 3 dagen  €                12.167  

Kosten onderhoud voertuig  €                  2.800  

Kosten transport en verwerking  €                19.620  

Totaal kosten GF-afval per jaar  €             185.000  

  

Kosten totaal GF- en restafval  €             330.000  

Kosten in vergelijking met scenario ''0''  €           +130.000  

  

Kosten mobiel applicatie eenmalig  €                  5.000  

Tabel 17 Kosten totaal voor scenario aan huis 
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6.5 Vergelijking van de scenario’s. 

In deze paragraaf worden de scenario’s vergeleken inclusief het ‘’0’’ scenario. Alle kosten en CO2 uitstoot van 

de scenario’s zijn af te lezen in grafiek 2. 

 

Uit de grafiek is af te lezen dat scenario lokaal vergisten 4% minder is dan de kosten in de huidige situatie. Dit 

komt door de 538 huishoudens in vergelijking met de overige scenario’s waarin voor 2000 huishoudens GF-

afval wordt gescheiden. Ook moet bij deze scenario rekening gehouden worden met de kosten voor het 

vergisten die niet worden meegenomen. Deze kosten worden toegekend aan Waternet. 

 

In scenario ondergronds zijn de kosten 2,5% hoger dan in de huidige situatie. De afschrijving van de tanks 

vormen vooral de kosten voor het GF-afval. 

 

In scenario bovengronds zijn de kosten ongeveer 17% hoger dan in de huidige situatie. Bij dit scenario zijn er 

meerdere kostenposten zoals schoonmaak container, voertuigkosten en loonkosten. De voertuigkosten in dit 

scenario zijn alleen toegeschreven aan de inzameling van GF-afval in Buiksloterham. Er kan met deze wagen 

ook ingezameld worden in andere gebieden waarbij de kosten zullen dalen. 

 

Scenario aan huis is %65 duurder dan de huidige situatie. De reden van de hoge kosten is de korte inzameltijd 

die de werknemers hebben. Dit is van 18:00 tot 22:00. In deze vier uur gaat een werknemer 140 huishoudens 

langs op basis van 1,5 minuut per huishouden. Om dan bij 2000 huishoudens langs te gaan zijn er 14 bakfietsen 

en werknemers nodig per inzameling. In tegenstelling tot de overige huishoudens is voor dit scenario ongeveer 

het minimumloon gebruikt uitgaande dat er voor de inzameling studenten worden aangenomen. Alsnog 

vormen de loonkosten voor 77% de kosten voor het inzamelen van het GF-afval in dit scenario. 

 
Grafiek 2 De kosten en CO2 uitstoot voor alle scenario’s. 

Voor de CO2 uitstoot is te zien in tabel 18 dat de meeste CO2 vrijkomt bij verbranding van het restafval. Voor de 

huidige situatie en scenario lokaal vergisten is dit 96% van het totale CO2 uitstoot. Voor de scenario’s 

ondergronds, bovengronds en aan huis is de CO2 dat vrijkomt bij het verbranden en vergisten 88 tot 90% van 

het totale CO2 uitstoot. Hierdoor blijkt dat de inzameling en transport niet veel minder effect hebben. 

 

Soort uitstoot in ton CO2 

Scenario 0 

Scenario Lokaal 

Vergisten 

Scenario 

Ondergronds 

Scenario 

Bovengronds Scenario Aan Huis 

Restafval Restafval Restafval GF-afval Restafval GF-afval Restafval GF-afval 

Inzameling 10 7 5   5 0,8 5 0,1 

Transport 8 6 4 28 4 32 4 32 

Verbranding/vergisting 460 418 304 33 304 33 304 33 

Totaal uitstoot per soort afval 477 431 314 61 314 66 314 65 

Totaal CO2 uitstoot 477 431 375 380 380 

Tabel 18 De vergelijking van de CO2 uitstoot voor alle scenario’s. 
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Voor het scenario lokaal vergisten is de CO2 uitstoot 10% minder dan in de huidige situatie en voor de 

scenario’s ondergronds en aan huis is de CO2 uitstoot 22% minder dan in de huidige situatie. 

 

De scenario’s zijn ook met elkaar vergeleken aan de hand van de kwalitatieve criteria. De scenario’s zijn 

beoordeeld per criteria op een schaal van 1+ t/m 5+. Per scenario is kort toegelicht wat de reden is van de 

beoordeling. 

 

Criteria 

Scenario Lokaal 

Vergisten Scenario Ondergronds Scenario Bovengronds Scenario Aan Huis 

Opbrengst 

2 5 5 5 

Biogas en fosfaat, maar 

geen compost. 

Biogas, warmte, water, 

compost en groengas. 

Biogas, warmte, water, 

compost en groengas. 

Biogas, warmte, water, 

compost en groengas. 

Gebruiksgemak 

4 2 2 5 

Lopen naar een container 

met de keuze voor een 

vermaler in huis. 

Lopen naar een container 

zoals in de huidige situatie. 

Lopen naar een container 

zoals in de huidige situatie. 

Gemakkelijk want 

inzameling aan de deur. 

Aantal rijbewegingen 

per week 

5 5 3 5 

Voor het ledigen van het 

residu in de tank tot 2 keer 

per jaar. 

Alleen transport vanaf één 

tank, dus geen inzameling 

langs meerdere containers.  

Inzameling met een elektrisch 

auto 3 keer per week. 

14 bakfietsen per 2 dagen 

voor 2000 huishoudens. 

Implementatiegemak 

1 1 4 3 

Complex, maar voldoende 

tijd en ruimte vanwege 

uitstel bouw Cityplot. 

Moet goed worden 

ingepast in de openbare 

ruimte door het 

ondergronds plaatsen. 

Plaatsen van bovengrondse 

containers en aanschaf van 

een elektrische wagen. 

Ontwikkelen van een App 

en werving personeel 

belangrijkste . 

 

Hygiëne 

4 3 1 5 

De bewoner heeft de 

keuze voor een vermaler 

wat hygiëne bevordert. 

De hoge druk in de tank en 

de ondergrondse opslag 

zorgt ervoor dat er geen 

stankoverlast is. 

Containers moeten regelmatig 

gereinigd worden om risico 

stank en ongedierte. 

Geen onhygiënische 

situatie vanwege afhalen 

aan huis. 

Robuustheid 

2 2 4 3 

Technisch mogelijk, maar 

nog niet ingezet in 

combinatie met een 

vergister. 

De tanks zouden gevoelig 

kunnen zijn voor storingen. 
Al bewezen op Javaeiland. 

Maakt gebruik van een 

mobiele applicatie en 

uitgebreide organisatie. 

Tabel 19 Vergelijking scenario’s voor de kwalitatieve criteria. 

 

Uit het tabel is af te lezen dat scenario aan huis het hoogst scoort voor de criteria. Al het GF-afval wordt net als 

bij alle scenario’s voor heel Buiksloterham gebracht naar de Meerlanden. Door de opbrengsten bij de 

Meerlanden scoren deze scenario’s hoog. 

 

Het gebruiksgemak is in dit scenario het hoogst omdat de bewoner geen moeite hoeft te doen om het GF-afval 

weg te brengen. Het scenario lokaal vergisten scoort ook hoog omdat hierbij een vermaler gebruikt kan worden 

terwijl bij de overige scenario’s er gelopen moet worden naar een container. 

 

Bij het aantal rijbewegingen per week is ook rekening gehouden met wat voor voertuigen dit zijn. Lokaal 

vergisten scoort hoog doordat het naar de vergister toegaat. Bij ondergronds is er sprake van weinig 

rijbewegingen en hierbij vindt er geen inzameling plaats zoals het langsgaan van alle containers. Bij 

bovengronds is dit met een kleine elektrisch voertuig 3 keer per week. Omdat er bij scenario aan huis gebruik 

wordt gemaakt van bakfietsen scoort deze scenario ook hoog. 

 

Het implementatiegemak voor de scenario’s met ondergrondse opslag is het laagst. Scenario bovengronds 

scoort het hoogst omdat hiervoor alleen bovengronds implementatie nodig is en de gemeente Amsterdam 

heeft hier ervaring mee. Voor het scenario aan huis zijn er meerdere personeel en bakfietsen nodig. Ook moet 

hiervoor een App ontwikkeld worden die de bewoners in gebruik moeten nemen. De organisatorische aspect 

hiervan zorgt voor een gemiddelde implementatiegemak. 
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Scenario aan huis scoort het hoogst voor het criterium hygiëne omdat er geen verzamelplek nodig is. Voor 

scenario lokaal vergisten scoort het iets minder omdat er een vermaler kan worden gebruikt. Voor scenario 

ondergronds scoort het gemiddeld door de vacuümtechnologie die ervoor zorgt dat er geen geuren vrijkomen. 

Hierdoor scoort de scenario bovengronds het laagst. Scenario aan huis is te zien in figuur 7. 

 

De mate van robuustheid is het hoogst voor scenario  bovengronds omdat deze al in gebruik is op het 

Javaeiland. Voor de overige scenario’s is het geleidelijk lager door de kans op storingen. 

 
Figuur 8 Scenario Aan Huis  
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7. Scenario Aan Huis 
Om te weten welk scenario  de voorkeur heeft is gebruik gemaakt van een MAMCA. Dit is een analyse om met 

meerdere actoren en meerde criteria verschillende scenario’s te beoordelen. In dit geval is dit gedaan voor de 4 

scenario’s voor het inzamelen van GF-afval. Vervolgens is er voor de voorkeursscenario een Value Stream Map 

opgesteld. Deze laat de stroom van goederen zien en de parameters die hiervoor kunnen worden gebruikt. 

Wanneer dit scenario wordt geïmplementeerd kan de VSM gebruikt en als een hulpmiddel dienen. En als laatst 

is in dit hoofdstuk de conclusie en de aanbevelingen beschreven. 

 

7.1 MAMCA 

De Multi Actoren Multi Criteria Analyse is een analyse om scenario’s te beoordelen door deze te laten toetsen 

aan de stakeholders met criteria waaraan een weging is toegekend (Ampe, Geudens, & Macharis, 2008). Eerder 

zijn de stakeholders en de belangen/macht van de stakeholders met een stakeholdersanalyse vastgesteld. De 

criteria is vastgesteld door meerdere factoren zoals de ambities en het afwegingskader van de gemeente 

Amsterdam en de wensen en belangen van de overige stakeholders. De stakeholders hebben tijdens een door 

de gemeente Amsterdam georganiseerde bijeenkomst deze criteria met elkaar vergeleken waaruit een weging 

is voortgekomen. Aan de hand van deze weging is zijn aan de scenario’s per stakeholder scores toegekend.  

 
Figuur 9 MAMCA resultaat 

 

In figuur 8 is de resultaat van de MAMCA analyse in een grafiek te zien. Per scenario is er een kleur toegekend 

waarbij per stakeholder de score te zien is. Per scenario zijn de uitkomsten beschreven in bijlage 8. Uit de 

analyse blijkt dat scenario lokaal vergisting het hoogst scoort. Dit komt door de hogere score voor de criteria 

gebruiksgemak, transport en kosten. Scenario lokaal vergisten maakt het makkelijker voor de bewoners om GF-

afval te scheiden, er is alleen transport van het residu welke minimaal is en de kosten zijn hierdoor lager dan bij 

de overige scenario’s. Met een hogere scheidingspercentage zal het restafval dat het AEB ontvangt van betere 

kwaliteit zijn en voor de ondernemers(horeca) komt de hogere score doordat zij op deze manier wel GF-afval  

kunnen scheiden. 

 

Omdat het scenario lokaal vergisten op dit moment alleen mogelijk is voor de huishoudens van Cityplot en 

Schoonschip, wordt deze niet als voorkeursscenario genomen. Als tweede hoogst scorende scenario wordt het 

scenario aan huis als voorkeursscenario genomen en aanbevolen. Deze is afgebeeld in figuur 8. Deze is ook toe 

te passen voor de vergister van Waternet omdat deze wel toegankelijk is met een bakfiets. Hiervoor zal 

Waternet in het vervolg moeten kijken naar een vermaler die bij de vergister geplaatst kan worden. Als GF-

afval wordt ingezameld met een bakfiets kan de inzamelaar langs de vergister om het GF-afval in de 

vermaler/vergister te plaatsen. Door dit toe te passen zullen beide organisaties hun doel bereiken.  

 

Waternet zal GF-afval ontvangen in de vergister om het rendement te verhogen en de gemeente Amsterdam 

zal zorgen voor een duurzame verwerking van bron gescheiden GF-afval. 
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7.2  Value Stream Map en Implementatie 

In dit hoofdstuk is de Value Stream Map (Tilburg University) en de KPI’s beschreven die worden aanbevolen 

voor de voorkeursscenario. De VSM is een schematische weergave van de stroom van goederen, in dit geval is 

dat het GF-afval dat ingezameld gaat worden in Buiksloterham. In deze stroom zijn de verschillende processen 

te zien voor het GF-afval. In de VSM zijn ook parameters af te lezen die de informatie weergeven die cruciaal 

zijn voor een Lean proces. Door de parameters hierin actueel te houden kunnen ook de KPI’s weergegeven 

worden. Hier kan op ingespeeld worden om de processen zo Lean mogelijk te houden, dus het toevoegen van 

waarde en de verspillingen in de keten zoveel mogelijk tegen gaan. De VSM is afgebeeld in bijlage 9. De KPI’s en 

de formules die worden in de VSM worden gebruikt zijn in tabel 20 af te lezen. 

 

Aantal huishoudens die participeren / Totaal huishoudens = Participatiegraad 

Gemiddeld ingezameld per bakfiets (kg) / Capaciteit bakfiets (kg) = Vullingsgraad inzameling 

Gemiddelde tijd per Werknemer / Beschikbare tijd per WN = Effectieve tijd per WN 

Gemiddeld in een afvalwagen / Capaciteit afvalwagen (kg) = Vullingsgraad transport 

Gem. CO2 uitstoot per keer / Gem. ton GF-afval transport per keer = CO2 uitstoot per ton 

Aantal liter per kilometer * afgelegde afstand * CO2 uitstoot per liter = Totaal CO2 uitstoot 

Hoeveelheid vergist ton GF-afval * Biogas, compost, warmte en water = Opbrengst vergisting 

Hoeveelheid vergist ton GF-afval * CO2 uitstoot = CO2 uitstoot vergisting 
Tabel 20 Kritische Prestatie Indicatoren 

 

Behalve deze KPI’s is er ook een implementatieplan opgesteld. Hierin zijn in hoofdlijnen de acties, ruim 

genomen de benodigde tijd en hetgeen waarop gelet moet worden bij de implementatie verwerkt met een 

planning. Dit is te vinden in bijlage 10. De acties zijn hieronder weergegeven. 

 

Voor de besturing moet een projectleider in dienst worden genomen. De projectleider zal verantwoordelijk zijn 

voor de pilot. Ook een communicatiemedewerker en een hoofd inzameling zijn nodig. Voor de start kunnen de 

inzamelaars in dienst worden genomen. 

 

Hierna zullen oplossingen als de bakfietsen, biozakken en de smartphone app verkend moeten worden voor 

aanschaf en ontwikkeling. Voor de biozakken kan er met de projectleider van de pilot op het Javaeiland en voor 

de smartphone app met de bedrijven Northern Light en Innovaders contact opgenomen worden die al hebben 

gedacht aan een zelfde soort initiatief voor Buiksloterham. 

 

Hierna kan er gezocht worden naar manieren voor communicatie naar de bewoners toe. De participatiegraad 

hangt vooral af van de communicatie naar de bewoners toe. Ook zal binnen de gemeente Amsterdam 

gecommuniceerd moeten worden met het afvalpunt en het stadsdeel. 

 

Als laatst kan de pilot gestart worden. Tijdens deze 4 maanden kan de pilot geëvalueerd worden. De 

uitkomsten zoals de hoeveelheid GF-afval, de participatiegraad en de kosten zullen kritisch bekeken moeten 

worden. Hierna kan pas overgegaan worden op een vaste inzameling of eventueel een aanpassing van de pilot. 
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8. Conclusie(aanbevelingen) 
De aanleiding naar dit onderzoek is de benodigde GF-afval voor de vergister van Waternet. Deze wordt 

geplaatst in het kader van het manifest ‘Circulair Buiksloterham’. Hiervoor heeft de gemeente Amsterdam 

besloten om een onderzoek te laten doen naar het inzamelen van GF-afval in Buiksloterham. De hoofdvraag die 

is opgesteld voor dit onderzoek luidt; 

 

‘’Welke scenario’s zijn er voor het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van groente- en 

fruitafval, van de lokale bewoners in Buiksloterham, rekening houdend met de wensen van verschillende 

stakeholders?’’ 

 

Er zijn 4 scenario’s voor het scheiden, verzamelen, transporteren en verwerken van groente- en fruitafval van 

de lokale bewoners in Buiksloterham. Scenario Lokaal Vergisting is alleen opgesteld voor de vergister van 

Waternet. De overige scenario’s voor heel Buiksloterham zijn Ondergronds, Bovengronds en Aan Huis. 

 

Scenario Lokaal Vergisten bestaat uit de oplossingen biozak, GF-afval tank en de lokale vergister. De bewoners 

hebben hierbij ook nog de keuze voor een vermaler in huis waarmee het GF-afval met de Nieuwe Sanitatie naar 

de vergister toegaat. Dit scenario kost 2,5% minder dan de huidige situatie, heeft 431 ton CO2 uitstoot en is als 

voorkeursscenario beoordeeld door de stakeholders. 

 

Scenario Ondergronds bestaat uit de oplossingen biozak, GF-afval tank en Meerlanden. Het verschil met het 

scenario Lokaal Vergisting is dat het GF-afval niet naar de vergister gaat maar met een tankwagen wordt 

opgehaald. Dit scenario kost 4% meer dan de huidige situatie, heeft 375 ton CO2 uitstoot en is het laagst 

beoordeeld door de stakeholders. 

 

Scenario Bovengronds bestaat uit de oplossingen biozak, minicontainer, elektrisch inzamelwagen, de lokale hub 

en transport naar de Meerlanden. Dit scenario kost 17% meer dan de huidige situatie, heeft 380 ton CO2 

uitstoot en is als derde scenario beoordeeld.  

 

Scenario Aan Huis bestaat uit de oplossingen biozak, bakfiets, de lokale hub en transport naar de Meerlanden. 

Er wordt een smartphone app ontwikkeld die de bewoners in gebruik kunnen nemen. De bewoners kunnen 

hiermee aangeven of zijn het GF-afval willen afgeven in de avond van 18:00 tot 22:00 uur. Ook krijgen zij een 

melding als herinnering om dit aan te geven. De adressen van de bewoners die het GF-afval willen afgeven 

worden in een route gepland. De inzamelaars gaan 3 keer per week langs de bewoners met bakfietsen om het 

GF-afval af te halen. Na de inzameling wordt het GF-afval gebracht naar het afvalpunt. Het GF-afval wordt hier 

gespaard tot een volle container en daarna gebracht naar Meerlanden. Voor de 2000 huishoudens komt er 400 

ton GF-afval vrij per jaar als er wordt uitgegaan van 100% scheiding. Door deze hoeveelheid te vergisten bij de 

Meerlanden wordt er 40.040 m3 biogas, 171 ton compost, 77.678 kWh warmte en 34.835 liter condenswater 

aan opbrengst verkregen. 

 

Het scenario aan huis wordt ook aanbevolen om het ingezamelde GF-afval te brengen naar de vergister van 

Waternet. Als Waternet hiervoor een vermaler plaatst kan het GF-afval door de inzamelaars gebracht worden 

naar de vergister. Als Waternet een afzonderlijk toepassing wilt kan alsnog het scenario Lokaal Vergisten 

geïmplementeerd worden. Hiervoor is de vraag of de gemeente wel verschillende manieren van GF-afval 

inzameling wilt. 

 

Voor het scenario aan huis is gekozen omdat dit behalve de onderbouwing in het onderzoek ook makkelijk te 

implementeren is als een pilot. Er kan begonnen worden met één bakfiets. Ook is deze scenario makkelijk te 

wijzigen van bijvoorbeeld afhaal aan huis naar het rijden door de straten waarbij bewoners het GF-afval komen 

brengen op een vaste tijdstip. Om de gevolgen van deze verschillende methodes te kunnen onderzoeken zal 
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hiervoor een pilot opgesteld moeten worden. Het rekenmodel kan aangepast worden naar de soorten 

scenario’s die opgesteld worden. 

 

De Value Stream Map en de KPI’s die hierbij behoren worden aanbevolen om de processen te 

monitoren(evalueren). Ook geldt dit voor de inzameling van het restafval. Door middel van het monitoren kan 

er op tijd ingespeeld worden op de KPI’s die laag presteren. Voor het uitvoeren van de pilot wordt aanbevolen 

om de stappen in het implementatieplan te volgen.  

 

Voor een vervolgonderzoek beveel ik de volgende aan; 

 

- Voor het scenario lokaal vergisten kijken naar de mogelijkheden met het ondergronds transport. Ook 

kan hiervoor samengewerkt worden met Waternet om een verdienmodel te creëren. Mede door het 

verdienmodel kan de gemeente Amsterdam het GF-afval laten scheiden en hoeft de gemeente niet te 

betalen voor de verwerking. Waternet kan afvalwater scheiden en zorgen voor lokale vergisting. 

Hierdoor kan er een win-win situatie ontstaan. 

- Voor het scenario lokaal vergisten ook rekening houden met de beschikbare ruimte onder de grond. 

- In de toekomst voor scenario’s van afval inzameling ook kijken of er bovengronds ruimte beschikbaar 

is. Bijvoorbeeld in de nieuwbouw. 

- Alle scenario’s zijn berekend met 100% GF-afval scheiding. De gegevens van de pilot op het Java eiland 

kunnen gebruikt worden om de scenario’s ook met andere hoeveelheden GF-afval te berekenen. 

- De communicatie naar de bewoners toe moet informatief en attractief zijn zodat de bewoners bewust 

worden van de gevolgen van GF-afval scheiding. 

- Voor het scenario aan huis een onderzoek laten uitvoeren naar het toepassen van diftar. Dit kan door 

middel van het GF-afval te wegen die door de bewoners wordt afgegeven. Na het wegen kan de 

afvalstoffenheffing hierop aangepast worden. Door middel van diftar kan afvalscheiding door de 

bewoners worden bevorderd. 
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1. Bijlage Integraal Logistiek Concept 

In dit hoofdstuk is de integraal logistiek concept(ILC) in kaart gebracht voor de huishoudelijke restafval 

inzameling. Hierbij is er gedeeltelijk onderzoek gedaan naar stadsdeel Noord omdat de inzameling van 

restafval wordt veranderd. De inzameling wordt centraal gestuurd en ook de containers in Noord 

worden veranderd om één wijze van inzameling te hebben in heel Amsterdam. 

 

Op figuur 1 is de samenstelling te zien van Amsterdams gescheiden restafval. De hoeveelheden zijn 

gemiddeld per bewoner per jaar. Hieruit blijkt dat er per bewoner per jaar 270,1 kilogram restafval 

wordt geplaatst in een container waarvan 79,4 kilogram bestaat uit groente en fruit. 

 
Figuur 1 bron: Uitvoeringsplan Afval 2016 

Een integraal logistiek concept is een analyse waarmee de blauwdruk van een organisatie of proces in 

kaart wordt gebracht. Om te spreken van een logistiek concept moet er op samenhangende wijze 

beslissingen worden genomen. Deze beslissingen vloeien voort uit de strategie die de organisatie 

hanteert. Nadat er een strategie is bepaald kan de logistieke strategie en hiermee ook de doelstellingen, 

KPI’s, de grondvorm, de planning en besturing en de logistieke ICT bepaald worden (Visser & Goor, 

2011). Voor het ILC is gebruik gemaakt van het interview in het stadsdeel Noord, de vragenlijst die door 

de AEB is ingevuld en het uitvoeringsplan afval 2016. 

 

1.1 Strategie, Missie en Visie 

Voor het inzamelen van huishoudelijk restafval heeft het college van burgemeester en wethouders drie 

ambities centraal gesteld. Deze zijn de volgende drie ambities die staan in het Uitvoeringsplan Afval 

(Programmateam Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 2016); 

· Duurzaamheid: het scheidingspercentage van het afval omhoog brengen van 19% in 2013 naar 

65% in 2020, waardoor meer recycling van afval mogelijk wordt. 

· Dienstverlening: Amsterdammers in staat stellen snel en makkelijk hun (gescheiden) afval aan 

te bieden (faciliteren). Amsterdammers aanspreken op hun verantwoordelijkheid door ze goed 

voor te lichten over hoe ze hun afval kunnen aanleveren en waarom beter scheiden nodig is 

(inspireren). Om de dienstverlening kwantitatief te monitoren gaan we een 0-meting uitvoeren 

om vervolgens hier ook een ambitie op te kunnen formuleren. 

· Een efficiënte organisatie om de afvalstoffen heffing en de kosten voor de Amsterdammer laag 

te houden en de voortdurende benodigde investeringen te kunnen doen. 

 

De visie als het gaat om Amsterdams afvalbeleid is dit een gesloten kringloop waarbij afval wordt gezien 

als een grondstof. 

 

De deling van de organisatie naar de stadsdelen vermindert de efficiëntie en de innovatiekracht. 

(Programmateam Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 2016) Hierdoor zullen in de toekomst alle 
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stadsdelen centraal gestuurd worden. Gebleken is dat stadsdeel Noord hiervan los geen andere 

strategie of missie heeft. 

 

Logistieke strategie 

Voor de afvalservice zijn de kosten, efficiency en duurzaamheid van belang bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden. Bij implementaties en keuzes wordt deze afwegingskader(figuur 1) gebruikt. Hieruit 

kan niet opgemaakt worden welke van bijvoorbeeld de kosten en duurzaamheid zwaarder weegt bij het 

nemen van beslissingen. 

Figuur 2 bron: (Programmateam Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 2016) 

Logistieke doelstellingen 

Vanuit de logistieke strategie kunnen er ook doelstellingen bedacht worden hoewel de gemeente niet 

duidelijk KPI’s hanteert voor de bedrijfsvoering. Ook blijkt dat er in Noord geen gebruik wordt gemaakt 

van KPI’s. 

 

Grondvorm 

De grondvorm is in dit hoofdstuk beschreven per schakel. 

 

Restafval en evt. scheiding 

Aan het begin van de grondvorm bevinden zich de bewoners. Zij plaatsen restafval in containers en 

zorgen dus voor aanvoer van restafval. Dit gebeurt in de huidige situatie vooral met vuilniszakken. Er 

wordt een uitgegaan van 270 kilogram restafval per bewoner per jaar (Programmateam Afval en Ruimte 

& Duurzaamheid, 2016). 

 

Containers(verzamelen) 

Het restafval wordt geplaatst in een ondergrondse containers met een perser en een pasjes controle. 

Ook wordt er sinds kort de Ondergrondse Afvalinzamelsystemen(OAIS) container geplaatst. Dit is een 

ondergrondse restafvalcontainer met een perssysteem welke een vulgraadmeter heeft en deze zal 

overal in Amsterdam geplaatst worden. Een container kost € 10,000 en wordt in 10 jaar afgeschreven 

(gemeente Amsterdam, 2016). 

 

Bij het ledigen van de containers worden deze gewogen. De containers worden gewogen voordat deze 

wordt geleegd en nadat het is geleegd. Het verschil betekent het afval aan gewicht dat is opgehaald. 

 

Transport(inzamelen) 

Nadat het restafval in de containers zijn geplaatst door de bewoners worden deze opgehaald door het 

stadsdeel. Dit gebeurt met een vrachtwagen van de gemeente. De volle containers (max. 4) worden op 

een vrachtwagen met een kraan geplaatst en in plaats hiervan worden de lege containers geplaatst. De 

volle containers worden naar Icova gebracht die deze containers leegt en reinigt waarna ook de inhoud 

brengt naar het AEB. In dit geval functioneert Icova als een overslagplaats en wordt hiervoor betaald.  
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Voor de OAIS worden de containers geleegd waarna deze naar een overslagplaats gaan in het stadsdeel. 

Vanaf de overslagplaats wordt het opgehaald door het AEB.  

 

Afval Energie Bedrijf Amsterdam 

Her restafval wordt verbrand bij het AEB. Van de energie die daarbij vrijkomt wordt elektriciteit en 

stadswarmte geproduceerd. Na verbranding van het restafval kunnen de metalen uit de bodemas 

worden na gescheiden. Deze hebben dezelfde waarde als voor de verbranding en kunnen worden 

gerecycled. 

 
Figuur 3: Grondvorm containers in Stadsdeel Noord 

Op bovenstaand figuur is de grondvorm in kaart gebracht dat wordt gebruikt voor restafval in de oude 

containers in Noord. Figuur 4 weergeeft de grondvorm voor de OAIS containers(ondergrondse afval 

inzamel systeem). Hierbij is te zien dat er geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Icova en er 

sprake is van overslag. De inzameling van restafval wordt veranderd naar de grondvorm op figuur 4. Bij 

het berekenen van het inzamelen van restafval wordt de OAIS container gebruikt. 

 

 
Figuur 4: Grondvorm voor de OAIS containers 

Planning en Besturing 

De planning en besturing gebeurt nog op stadsdeel niveau waar in korte tijd verandering in zal komen. 

De planning en besturing zal op centraal niveau gebeuren voor alle stadsdelen door het 

Programmateam Afval. De rol die het stadsdeel overhoud is kijken naar GF-afval inzameling op stadsdeel 

niveau. 

 

Logistieke ICT 

Stadsdeel Noord heeft een drietal ICT-toepassingen in gebruik. Deze hebben verschillende functies. 

Volgend zijn deze per software beschreven. 

 

HLC – Dit is de oude en huidige Container Management System dat gebruikt wordt voor de containers 

die worden vervangen. Hiermee wordt de toegangscontrole tot de containers beheerd en de volume dat 

zich in de container bevind(vulgraad), waarvan de planner een signaal krijgt, geregistreerd. Voor de 

nieuwe containers wordt er geen toegangscontrole gebruikt. 

 

Enevo – Dit is het ICT-systeem dat wordt gebruikt voor de nieuwe OAIS containers. Door middel van 

deze software wordt de vulgraadmeter van de containers geregistreerd waardoor dynamisch afval 

inzamelen mogelijk is. Dynamisch afval inzamelen houdt in dat de inzamelaar in de afvalwagen op een 

scherm kan volgen wat de volume is in een container. Op basis hiervan kan de inzamelaar de keuze 

Bewoners

In huis Container

op straat Transport

(Afvalservice)

Ledigen en 

reinigen

(Icova)

Verbranding

(AEB)



4 

maken om een container te ledigen en welke route deze kan rijden. Voordelen hiervan zijn het minder 

rijden, minder brandstof verbruiken, meer containers ledigen per dienst en containers ledigen met een 

bepaalde vulgraad. 

 

Welvaarts Weegsystemen – Dit is het software waarmee containers worden gewogen op de 

afval(kraan)wagen. Met deze gegevens wordt duidelijk hoeveel afval gemiddeld er in een bepaalde 

container zit. Op basis hiervan kan een planning gemaakt worden. Ook wordt de verwerking bij AEB per 

ton betaald waarvoor gewogen moet worden. 

 

Organisatie 

Het Stadsdeel Noord heeft een verantwoordelijke voor de inzameling van afval. De projectleider 

inzameling valt hieronder net als de planner en de teamleider van chauffeurs.  

 

De projectleider is verantwoordelijk op dit moment voor het plaatsen van de containers indien deze 

vervangen moeten worden en/of bij uitbreiding van een gebied.  

 

De teamleider van de chauffeurs is verantwoordelijk voor de lediging van alle boven-, ondergrondse- en 

minicontainers worden geleegd. 

 

De plannen krijgt een melding als een container vol is door middel van een software. Hierbij kan ook 

gekeken worden wat de inhoud(volume) is van een container. Aan de hand hiervan maakt hij dagelijks 

een planning(route) met te legen containers die hij geeft aan een chauffeur. 

 

Kritieke Prestatie Indicatoren 

Op dit moment worden wel gegevens vastgelegd zoals kosten en volume van afval. De kosten worden 

totaal verzameld maar niet gespecificeerd, bijvoorbeeld per route, kilometer of kilogram afval. Mede 

hierdoor is het berekenen en sturen op KPI’s niet mogelijk. Ook wordt de duurzaamheid van het afval 

inzameling niet geregistreerd. Met de dynamische planningsysteem wordt er getracht duurzaam en met 

zo min mogelijk kosten afval in te zamelen. Maar er is hier verder geen inzicht in. 

 

De Afvalstoffenheffing 

De kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt de gemeente uit de afvalstoffenheffing. 

Ieder huishouden  moet de afvalstoffenheffing betalen. Het tarief hangt af van de grootte van het 

huishouden. Zo is er een tarief voor een eenpersoonshuishoudens en een tarief voor 

tweepersoonshuishoudens. Deze bedragen € 235,- en € 313,- (Gemeente Amsterdam, 2016). 

Huishoudens met een laag inkomen kunnen kwijtschelding vragen voor de afvalstoffenheffing 

(Programmateam Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 2016). Op dit moment zijn de bedragen sinds 2015 

vastgesteld. De gemeente Amsterdam zal hierdoor qua kosten onder de ingezamelde tarief moeten 

zitten voor de diensten die zij leveren voor afvalinzameling. 

 

Een werkwijze waarbij de afvalstoffenheffing per huishouden verschilt op basis van het aangeboden 

huishoudelijk fijn restafval wordt diftar genoemd. Voor diftar zijn er verschillende manieren van 

tarieven. Zo wordt er bij bepaalde gemeentes zoals Woudenberg (gemeente Woudenberg, 2016) 

betaald in twee delen: met een vaste en een variabele deel. Het vaste deel is voor iedereen gelijk en het 

variabele deel wordt bepaald op basis van het aantal keren of hoeveelheid afval dat wordt aangeboden. 

Hierbij worden gescheiden stromen zoals GF- en papierafval gratis ingezameld. Omdat er per lediging of 

hoeveelheid aangeboden restafval wordt betaald is het financieel aantrekkelijk voor de bewoners om te 

scheiden. Deze manier van diftar wordt vooral gebruikt bij laagbouw woningen waarbij elk huishouden 

een eigen container in beschikking heeft. 
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2. Bijlage De kosten voor restafval 

In dit hoofdstuk wordt de berekening toegelicht voor de kosten die worden gemaakt voor het inzamelen 

en verwerken van restafval in Buiksloterham. Door het Programmateam Afval wordt de 

restafvalinzameling berekend met een benadering waarbij gemiddeldes worden gebruikt zoals 1 

container voor 100 huishoudens en een gemiddelde inzameling van 2,11 keer per week. Deze is bij de 

berekeningen afgerond naar 2 keer per week om dit eenvoudiger te kunnen berekenen. Voor de kosten 

van afvalwagens, containers en werknemers zijn er vaste tarieven. 

 

Kosten OAIS container  € 10.000  Kosten afvalwagen(lease)  € 300.000  

Afschrijving  10 jaar Afschrijving 6 jaar 

Exploitatiekosten per jaar  € 350  Exploitatiekosten per jaar  € 120.230  

Totaal kosten per jaar  € 1.582,90  Brandstof verbruik per km 1 liter 

Gemiddeld per container 100 huishoudens Volume voertuig 13  m³ 

Gemiddeld ledigingen 2 per week Dichtheid 550 kg/m³ 

Volume container 5 m³ Capaciteit wagen 7150 kg/route 

Dichtheid container 100 kg/m³ co² uitstoot per liter 3230 gram 

Transport naar AEB per wagen  € 59,33  FTE per uur  € 30,98  

Verwerking AEB per ton  € 65,00  Pauzes FTE per dag/minuten 65 

Afvalstoffenbelasting per ton  € 13  Ledigingstijd per container/minuten 2,48 

Tabel 21 Gegevens containers, afvalwagens, FTE, verwerking en tijd. (gemeente Amsterdam, 2016) 

 

In tabel 1 zijn de basisgegevens af te lezen die worden gebruikt voor het berekenen van de kosten voor 

restafval. Hierin is de volgende informatie vermeld; 

· De kosten en volumes van containers.  

· De kosten, volumes en verbruik van afvalwagens.  

· De kosten voor de transport en verwerking door het AEB. 

· De kosten per FTE en de tijden van de FTE. 

Overige gegevens die worden gebruikt bij de berekeningen worden bij toelichting vermeld. 

 

Hoeveelheid Restafval 

Hoeveelheid restafval per week 22792 kilogram 

Hoeveelheid ingezameld restafval per keer 11396 kilogram 

Gemiddeld restafval per container 380 kilogram 

Gemiddeld restafval per container 3,80 m³ 

Container capaciteit per afvalwagen 18,82 containers 

Totaal aantal restafval per inzameling 20,72 m³ 

Aantal afvalwagens benodigd per inzameling 1,59 afvalwagens 

Berekening op basis van 1 ton   1000 kilogram 
Tabel 2 De hoeveelheid restafval in Buiksloterham. 

 

In tabel 2 is de berekening te zien voor het restafval in Buiksloterham. De hoeveelheid restafval is 

berekend op basis van 270,1 kg restafval per bewoner per jaar (Programmateam Afval en Ruimte & 

Duurzaamheid, 2016). Omdat wordt uitgegaan van 2 inzamelingen per week is het wekelijks restafval 

gedeeld door twee. Op basis van 2000 huishoudens zou de gemeente Amsterdam gemiddeld 20 

containers nemen. Vanwege de grote oppervlakte in Buiksloterham en de verspreiding van deze 

huishoudens is gekozen om dit met %50 te verhogen, naar 30 containers. 

 

Bij het omrekenen van de hoeveelheid restafval naar de hoeveelheid kilogram restafval per container bij 

het ledigen, is dit 380 kilogram. Een container heeft een capaciteit van 500 kilogram waardoor kan 

uitgegaan worden dat een container niet vol is(volume %76). Op basis van de volume in de containers is 
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berekent hoeveel containers een afvalwagen kan ledigen. Dit zijn 18,82 containers. Hieruit is te 

concluderen dat een afvalwagen 2 keer in Buiksloterham afval moet inzamelen om de totale 30 

containers te kunnen ledigen. 

 

Rijtijd afvalwagen eerste inzameling 

Aantal containers 18 container 

Aantal kilometers heen en terug Buiksloterham 7,75 km 

Gemiddelde snelheid per uur 15  km 

Ledigen container 2,48  minuten 

Ledigen per container 149  seconden 

Totale rijtijd 62  minuten 

Totale ledigingstijd 45  minuten 

Totale tijd Buiksloterham 107  minuten 

Totale tijd Buiksloterham 1,78  uren 
Tabel 3 Rijtijd afvalwagen voor de eerste 18 containers 

 

In tabel 3 is de tijd berekent waarin een afvalwagen de eerste 18 containers inzamelt. Vanaf de 

Toetsenbordweg, de afvalpunt die gebruikt gaat worden voor de inzameling in Noord is het 7,75 

kilometers om heen en terug te rijden. De gemiddelde snelheid van een afvalwagen is 15 km. Het 

ledigen van een container duurt 2.48 minuten. Op basis van deze gegevens is de rijtijd 62 en de 

ledigingstijd 45 minuten, waarmee dit resulteert in 1,78 uren. 

 

Rijtijd afvalwagen tweede inzameling 

Aantal containers 12 container 

Aantal kilometers heen en terug Buiksloterham 7,75 km 

Gemiddelde snelheid per uur 15  km 

Ledigen container 2,48  minuten 

Ledigen per container 149  seconden 

Totale rijtijd 52  minuten 

Totale ledigingstijd 30  minuten 

Totale tijd Buiksloterham 82  minuten 

Totale tijd Buiksloterham 1,36  uren 
Tabel 4 Rijtijd afvalwagen voor de  overige 12 containers 

 

Voor de overige 12 containers geldt dezelfde berekening als de eerste 18 containers. Deze resulteert in 

1,36 uren. 

 

Overige tijd afvalwagen en FTE 

Pauze 15 minuten 

Verzorging 30 minuten 

Naar kantine 20 minuten 

Totaal 1,08 uren 
Tabel 22 Overige tijden voor FTE en afvalwagen 

 

In tabel 5 is de tijd af te lezen die een FTE maakt voor pauze en verzorging (45 minuten) en het rijden 

naar de kantine(20 minuten). Voor een afvalwagen is dit alleen 20 minuten voor het rijden naar de 

kantine. 
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Kosten voertuig 

Kosten voertuig per uur incl. afschrijving  €                                58  

Kosten voertuig Buiksloterham  €                             201  
Tabel 23 Kosten van een voertuig 

 

Voor een afvalwagen zijn de kosten bekend per uur inclusief de afschrijving en het verbruik van 

brandstoffen. Dit is €58 per uur. Om de totale tijd te berekenen is er gebruik gemaakt van de tijden in 

tabel 3 en 4, en de 20 minuten voor het rijden in tabel 5. Dit is eveneens de tijd die wordt gemaakt voor 

1 keer inzameling. 

 

Personeelskosten 

Kosten FTE, Buiksloterham  €                       130,86  
Tabel 24 Personeelskosten 

 

In tabel 7 is de kosten voor het personeel per inzameling weergegeven. Deze is berekent met de totale 

tijd in tabel 3,4 en 5. 

 

Kosten totaal 

Kosten voertuig per keer  €                     201  

Kosten FTE per keer  €               130,86  

Kosten containers per keer  €               456,61  

Kosten totaal per inzameling  €                     788  

per ton  €                  69,17  
Tabel 25 Kosten per inzameling 

 

In tabel 8 zijn de kosten af te lezen per inzameling. Deze kosten zijn opgebouwd uit de afschrijving van 

containers, de loonkosten en de kosten van een voertuig. De kosten voor een voertuig komen voort uit 

de kosten per uur die de gemeente gebruikt. Dit is € 58. In deze kosten zit al brandstof, 

exploitatiekosten, financieringskosten en afschrijvingen verwerkt. Al deze kosten zijn door de gemeente 

verdeelt in de 2080 uur die een vrachtwagen per jaar ongeveer rijdt. Als laatst is de kosten voor het 

inzamelen per ton af te lezen. 

 

Transport en verwerking AEB 

Kosten transport per afvalwagen container (7150kg)  €                                    59,33  

Kosten transport voor Buiksloterham per inzameling  €                                    94,56  

Kosten verwerking per ton  €                                    79,00  

Afvalstoffenbelasting per ton  €                                    13,11  

 Tabel 26 Kosten voor de transport naar AEB en de verwerking van het afval 

 

In tabel 9 zijn de kosten weergegeven voor de transport van het afval vanaf de afvalpunt naar het AEB 

en de kosten die worden gemaakt voor het verwerken. 

 

Kosten totaal 

Kosten voertuig per keer  €                   201  

Kosten FTE per keer  €             130,86  

Kosten containers per keer  €             456,61  

Kosten totaal per inzameling  €                   788  

per ton  €                69,17  

Kosten transport naar AEB per inzameling  €                94,56  
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Kosten verwerking restafval AEB per inzameling  €             900,28  

Kosten afvalstoffenbelasting per inzameling  €             149,40  

Totaal kosten voor restafval per inzameling incl. verwerking  €                1.933  

per ton  €             169,58  
 Tabel 27 De kosten voor restafval per inzameling en totaal per jaar 

 

In tabel 10 zijn de kosten weergegeven die worden gemaakt voor het restafval per ton. De kosten van 

containers is omgerekend naar per inzameling. De kosten voor het inzamelen zijn per keer €788. Als hier 

het transport en de verwerking bijkomt is dit €1933. Door deze te vermenigvuldigen met het aantal keer 

per jaar (104) is dit € 200.987.  

 

Kosten totaal 

Kosten restafval vast 

Afschrijving containers per jaar  €          47.487  

Kosten restafval variabel 

Voertuig per jaar  €          20.888  

FTE per jaar  €          13.610  

Transport naar AEB per jaar  €            9.835  

Verwerking AEB per jaar  €          93.630  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €          15.538  

Totaal kosten per jaar  €       200.987  
 Tabel 28 De vaste en variabele kosten per jaar. 

 

In tabel 11 zijn de vaste en variabele kosten af te lezen. De variabele kosten hangen af van de inzameling 

en de hoeveelheid ingezamelde restafval waardoor deze als variabel zijn genomen. 

 

CO2 uitstoot voor de inzameling 

Kilometers heen/terug Toetsenbordweg 15,50 km 

Kilometers op basis van containers 13 km 

Kilometers inzameling 28,50 km 

Uitstoot per inzameling 92 kg CO2 

Uitstoot per ton afval 8 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor inzameling 9574 kg CO2 

CO2 uitstoot voor het transport naar het AEB 

Kilometers heen/terug AEB 24 km 

Uitstoot totaal restafval per ingezamelde hoeveelheid 78 kg co² 

Uitstoot totaal restafval per ton 7 kg co² 

Uitstoot per jaar voor transport 8062 kg co² 

CO2 uitstoot voor de verwerking van restafval bij het AEB 

Uitstoot verbranding restafval per ton 388 kg CO2 

Uitstoot verbranding per ingezamelde hoeveelheid 4422 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor verwerking 459851 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 477487 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 477 ton CO2 
Tabel 29 CO2 uitstoot voor de inzameling, het transport en de verwerking van het restafval 

 

Op basis van de 3.230 gram CO2 uitstoot per liter diesel, het verbruik van 1 liter diesel op 1 kilometer en 

het afstand is de uitstoot berekent voor de inzameling en transport van restafval. Op basis van de CO2 

uitstoot per ton restafval van 388 kg CO2 (Afval Energie Bedrijf, 2016) is de uitstoot berekent voor het hele jaar. 

Totaal wordt er 477 ton CO2 uitgestoten voor het restafval dat per jaar wordt ingezameld in 

Buiksloterham. 
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Productie/teruggewonnen totaal 

Elektriciteit per jaar 593 MWh 

Aantal huishoudens 177 huishoudens 

Warmte per jaar 652 Gj 

Aantal huishoudens 19 huishoudens 
Tabel 30 Verkregen van restafval verbranding 

 

Uit het jaarverslag van het AEB (Afval Energie Bedrijf, 2016) blijkt dat er met het verbranden van het 

restafval per ton 0.50 MWh elektriciteit en 0.55 GJ warmte wordt geproduceerd. Een huishouden 

verbruikt per jaar gemiddeld 3,34 megawatt elektriciteit en 34 GJ
6
 warmte (Energie Kamer, 2017). Op 

basis van deze gegevens blijkt dat er voor 177 huishoudens per jaar elektriciteit en voor 19 huishoudens 

warmte wordt geproduceerd. 

   

                                                                 
6
 Gigajoule is een eenheid van energie waarmee de hoeveelheid warmte wordt uitgedrukt. 
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3. Bijlage Stakeholdersanalyse 

Een stakeholdersanalyse is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke personen of organisaties van 

invloed zijn op een project. In dit geval gaat het om de restafval inzameling op dit moment. De invloed 

wordt omschreven met de macht en de belangen die deze personen of organisaties hebben. 

 

Gemeente Amsterdam afdeling Ruimte en Duurzaamheid 

De Gemeente Amsterdam en dan met name de afdeling Ruimte en Duurzaamheid(R&D) is de 

initiatiefnemer van dit project. Nadat Waternet met het idee is gekomen om GF-afval inzameling lokaal 

te vergisten ten behoeve van een circulair Buiksloterham heeft de gemeente bepaald dat er hiernaar 

een onderzoek moest plaatsvinden. 

 

Het belang van de gemeente Amsterdam bij een gescheiden GF-afval inzameling is het bereiken van de 

missie om 65% gescheiden afval te bereiken tot 2020. Zij willen dit doen door het laten scheiden bij de 

bron dus de huishoudens en bedrijven. Dit komt vanuit het uitvoeringsplan afval waarmee de plannen 

van de Gemeente Amsterdam zijn vastgesteld met betrekking tot afval. 

 

De Gemeente Amsterdam heeft een organiserende rol tijdens dit project. Zij betrekken de organisaties 

voor het doen slagen van het project. Als de implementatie van het GF-afval inzameling is gebeurd, is 

het eveneens de gemeente die het uitvoert. Dit behoort dan nog tijdelijk tot stadsdeel Noord. 

 

Wat de afdeling R&D van de gemeente zal doen voor dit project is als volgt; 

- Het bijeen brengen van organisaties voor het slagen van dit project. 

 

Stadsdeel Noord 

De Gemeente Amsterdam heeft zeven stadsdelen. Buiksloterham behoort tot stadsdeel Noord. De 

stadsdelen zijn gericht op de uitvoering van stedelijk beleid (gemeente Amsterdam, 2016). Ook de 

inzameling van afval in de huidige situatie gebeurt door de stadsdelen. 

 

Het belang van stadsdeel Noord is hetzelfde als die van de afdeling Ruimte & Duurzaamheid. Deze zijn 

verschillende afdelingen binnen de gemeente en hebben ook verschillende functies. Het stadsdeel 

Noord heeft een uitvoerende en een organiserende functie tijdens dit project. 

 

Zo blijk uit het interview dat zij zorgdragen voor het inzamelen van afval in Noord. Hierbij valt te denken 

aan het plaatsen van containers, aanschaf containers en vrachtwagens en het zorgen voor de lediging 

van de containers. Deze geldt alleen voor de restafval inzameling en niet voor de inzameling van GF-

afval omdat het centraal bestuurd zal worden door de Programmateam Afval. 

 

Programmateam Afval 

De Programmateam Afval wordt de centrale organisatie die verantwoordelijk zal zijn voor de afval 

inzameling in elke stadsdeel. Elk stadsdeel is nu nog zelf verantwoordelijk voor de afvalverwerking. Op 

dit moment is de gemeente Amsterdam bezig om de afvalverwerking centraal te regelen in plaats van 

per stadsdeel. 

 

De Programmateam Afval heeft een uitvoerende rol. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de volgende; 

- Het zorgen voor containers waarin GF-afval kan worden verzameld, 

- Het zorgen voor de inzameling van GF-afval uit de containers, 

- Het zorgen voor de transport van het GF-afval naar de vergister of elders. 
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AEB 

Het Afval Energie Bedrijf Amsterdam is een organisatie dat afval verwerkt. De gemeente Amsterdam is 

100% aandeelhouder van het AEB. Bij de verwerking van afval willen zij zoveel mogelijk bruikbare 

stoffen uit het afval halen. De warmte die bij verbranding vrijkomt, wordt gebruikt om elektriciteit op te 

wekken en woningen en bedrijven te verwarmen (Afval Energie Bedrijf Amsterdam, 2016). 

 

Afval dat wordt verzameld in Amsterdam wordt gebracht naar het AEB zodat het daar wordt verwerkt. 

Het AEB heeft dus een uitvoerende rol. Ook heeft het AEB veel kennis en informatie op het gebied van 

afval en de verwerking hiervan. 

 

Het AEB doet op dit moment niet aan na scheiding van restafval (Vragenlijst Marieke van Nood, 29 

november). Het organisch-afval dat bij het restafval zit wordt samen verbrand. Het belang van het AEB is 

dat er bij een hogere scheidingspercentage van restafval en dus minder organisch-afval in restafval deze 

beter verwerkt kan worden zoals het vergisten hiervan.  

 

Omdat de missie 65% gescheiden afval tot 2020 volgens de gemeente Amsterdam niet te bereiken is 

met bronscheiding alleen, gaat het AEB eind 2017 een scheidingsinstallatie in gebruik nemen. Hiermee 

kan organisch-afval na gescheiden worden. Het organisch-afval zal van minder kwaliteit zijn waardoor 

deze niet duurzaam kan worden verwerkt als vergisting. 

 

Waternet 

Mede door de vergistingstechniek is Waternet de initiatiefnemer geworden van dit project. Waternet 

heeft de gemeente benaderd om het GF-afval lokaal te vergisten. In dit project is Waternet 

verantwoordelijk voor de vergister en het toevoer van afvalwater hiernaar. 

 

Het belang van Waternet is dat zij GF-afval nodig hebben voor de vergister die op de Johan van 

Hasseltkanaal wordt geplaatst. Door de toevoeging van GF-afval zullen zij een hoger volume biogas en 

ook meer fosfaat kunnen produceren. Hierdoor achten zij de toevoer van GF-afval cruciaal. 

 

Ook heeft Waternet macht en kan invloed uitoefenen op de bewoners. Zij kunnen de bewoners 

stimuleren om GF-afval te scheiden door bijvoorbeeld financiële prikkels en het verstrekken van 

afvalzakken. 

 

Bewoners Buiksloterham 

Het GF-afval dat verzameld gaat worden bij dit project zal grotendeels afkomstig zijn van de toekomstige 

lokale bewoners. De rol van de bewoners is het scheiden van GF-afval in huis en deze aanbieden bij de 

container of afvalwagen.  

 

Omdat Buiksloterham een wijk is waar nog veel woningen worden gebouwd is het niet bekend om wie 

het hierbij precies gaat. Tot 2030 zullen er circa 2700 woningen gebouwd worden waarvan 30% sociale 

huurwoningen zullen zijn. Door particulier initiatief zullen er nog eens 2000 woningen bijkomen 

(gemeente Amsterdam, 2016). Hieruit kan opgemaakt worden dat er bewoners zullen vestigen van 

verschillende inkomensgroepen en ook opleidingsniveaus. Als eigenschap van 70% van de huishoudens 

die zich in Buiksloterham gaan vestigen kan worden uitgegaan van gemiddeld een hogere inkomen 

en/of opleidingsniveau. Dit komt mede doordat de huizenprijzen voor huur- en koopwoningen, behalve 

sociale huur in Amsterdam sterk zijn gestegen. 

 

Er zijn 2 vragenlijsten ontvangen van de bewoners. De informatie die hieruit is verkregen wordt gebruikt 

als input voor de wensen van de bewoners en de wensen voor de scenario’s. 
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Volgens Frits Steenhuisen die een expert is op het gebied van GF-afval en meerdere pilots heeft opgezet 

is het bewust zijn van de bewoner vooral gemoeid met de hoeveelheid scheiding(Bijlage 5: Interview 

CREM Waste Management, 2016). Mensen die bewust zijn van de voordelen van het scheiden van GF-

afval doen dit natuurlijk ook sneller. In dit gebied zijn er ook meerdere zelfbouwers die zelf het GF-afval 

verwerken. Ook blijkt uit het rapport ‘’Verbetering afvalscheiding en inzameling hoogbouw’’ (Midden, 

2015) dat afvalscheiding in samenhang is met het milieubesef, gebruikersgemak en indien van 

toepassing economische factoren. 

 

Uit het gesprek met Frits Steenhuisen en de vragenlijsten die zijn beantwoord door de bewoners is de 

volgende informatie naar voren gekomen; 

- De bewoners hebben weinig plek in hun keuken en willen geen extra afvalbak. 

- De bewoner willen het liefst zo weinig mogelijk lopen om het afval in een container te plaatsen. 

- Als bewoners GF-afval scheiden is dit wel van goede kwaliteit. 

- De bewoners vinden het interessant dat GF-afval in de buurt wordt vergist. De voorkeur gaat uit 

naar de scenario’s van Waternet en met een GF-afval tank. 

- Emmers moeten na het legen weer terug naar het huis gebracht worden wat te veel moeite is voor 

de bewoners. Zij willen het liefst scheiden met een biologisch afbreekbaar afvalzak, 

- Er moet goed nagedacht worden over de communicatie naar de bewoners toe en dan vooral kijken 

naar welke talen de bewoners spreken. Een bewonersavond ter informatievoorziening voldoet niet. 

- Het bewust maken van de bewoners is een belangrijk aspect omdat zij denken dat er weinig GF-

afval wordt geproduceerd. Dit komt doordat de volume hiervan minder is vergeleken met het 

restafval terwijl het gewicht wel meer is. 

 

De hoeveelheid GF-afval per persoon kan geschat worden op basis van het onderzoek dat heeft 

plaatsgevonden in Ijburg. Gebleken is dat er gemiddeld per inwoner 250 gram GF-afval (CREM BV, 2015) 

in het restafval bevindt. Ijburg wordt als voorbeeld genomen omdat dit ook een relatief nieuwe wijk is. 

 

Voor het aantal huishoudens in Buiksloterham wordt uitgegaan van 2000 (gemeente Amsterdam, 2016) 

op de korte termijn. Per huishouden wordt er een gemiddelde van 2,2 bewoners genomen. Deze wordt 

gebruikt op basis van de landelijke gemiddelde die 2,16 is (CBS, 2017). Ook Waternet berekent door 

middel van dit getal de toevoer van het zwart afvalwater en GF-afval. 

 

Bedrijven Buiksloterham 

Op dit moment zijn er weinig horeca gelegenheden. Drie horeca gelegenheden waarmee contact is 

geweest hebben een tijdelijke vesting. De cateraar had een vaste verblijfplaats. Er zullen ook hotels 

komen in Buiksloterham maar hier zijn nog geen exploitanten van bekend. 

 

Net als de bewoners kunnen de ondernemingen waarbij organisch-afval vrijkomt zoals café en 

restaurants zeer bruikbaar zijn voor de inzameling van GF-afval. Zij hebben hierbij dezelfde rol als de 

bewoners, het scheiden en aanbieden van GF-afval. 

 

Er is een interview(bijlage 5: Interviews Organisaties) gehouden met vier van deze stakeholders. Hierbij 

ging het om 2 café/restaurant eigenaren die hier tijdelijk zitten, een evenementenlocatie die niet 

beschikt over een eigen keuken en een cateraar met vaste verblijfplaats. 

 

Hieruit is gebleken dat de stakeholders wel duurzaam willen ondernemen maar hier niet in kunnen 

investeren omdat zij tijdelijk op de locatie zitten. Ook willen zij organisch-afval scheiden maar hiervoor 

willen zij niet te veel moeite doen. Met moeite bedoelden de stakeholders vooral het brengen van het 
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afval naar een inzamelplek. Twee stakeholders willen graag iets terug voor de moeite die zij dan zullen 

nemen.  De andere twee stakeholders zijn zelfs bereid om hier een klein bedrag voor te betalen zoals 

€100 per maand. 

 

Gekookte voedselresten scheiden is moeilijk voor de restaurants omdat zij het druk hebben en ook de 

werknemers moeten hieraan wennen. De kookstudio vind dat dit makkelijk kan. Zij hebben de tijd en de 

plek om het GF-afval te scheiden. Bij een kookworkshop moeten zij eerst wel de gasten informeren. De 

eigenaar van het cateringbedrijf zou graag willen dat dit terugvloeit naar de onderneming als gas. 

 

De criteria die deze ondernemers belangrijk vinden zijn vooral de kosten. Zij willen wel dat het afval zo 

duurzaam mogelijk wordt ingezameld en verwerkt. En de ondernemers willen ook niet te veel moeite 

doen zoals een container wegbrengen. Hygiëne is ook een belangrijke criteria omdat de ondernemers 

vaak een terras hebben en niet willen dat de containers stankoverlast veroorzaken. De overige criteria 

geluidsoverlast, congestie en veiligheid vinden zij niet van toepassing op hun. 

 

Projectontwikkelaars Buiksloterham 

Er is een interview(bijlage 6: Interviews Stakeholders) afgenomen met de ontwikkelaar in dienst bij de 

Eigen Haard. Zij werken aan het project de Vrije Kade in Buiksloterham samen met de vastgoed 

ontwikkelaar Projecton. Eigen Haard neemt de sociale huurwoningen af. Het gaat totaal om circa 220 

woningen waarvan circa 58 sociale huur wordt (De Vrije Kade, 2016). Hiervoor worden er geen 

vacuümtoiletten geplaatst. Er is ook een vragenlijst gestuurd naar de ontwikkelaar van de 

Alliantie(bijlage 6: Interviews Stakeholders), die samen met andere ontwikkelaars verantwoordelijk zijn 

voor Cityplot. 

 

Uit de interviews is vooral gebleken dat de ontwikkelaars wel bekend zijn met de duurzame oplossingen. 

Terwijl de Alliantie hier nu al op inspeelt doet de Eigen Haard dit niet. Het zijn organisaties met een 

winst oogmerk die sociale huurwoningen afnemen. Voor sociale huurwoningen worden er goedkope 

keukens ingebouwd omdat deze woningen ook goedkoper worden verhuurd dan de vrijesector 

huurwoningen. Voor de koop- en huurwoningen plaatsen de bewoners zelf een keuken. Door deze 

gegeven willen de ontwikkelaars geen geld investeren in deze woningen als het gaat om 

dispensers(vermalers). Wel wilt de Alliantie bijdragen met bakjes in de keuken waarin afval kan worden 

gescheiden. 

 

Als het gaat om GF-containers in het gebouw wordt dit niet beschouwd als een mogelijke scenario. De 

ontwikkelaars vinden dat dit vooral nadelige effecten zal hebben zoals vervuiling en geuroverlast. De 

bewoners houden zich vaak ook niet aan de voorschriften die worden gegeven door de organisatie. Dit 

kan voor meer overlast zorgen. Ook vinden zij dat dit dan bewaakt moet worden door bijvoorbeeld een 

huismeester. De Eigen Haard vind een parkeerplaats buiten wel mogelijk. 

 

Criteria die zij vooral belangrijk vinden zij kosten, gebruiksgemak en hygiëne het belangrijkst. Het moet 

makkelijk zijn voor de bewoners om afval kwijt te raken. In de gebouwen moet er geen overlast 

veroorzaakt worden door de geur van een GF-container en de vliegen die deze kan aantrekken. 
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4. Bijlage De Oplossingen 

In dit hoofdstuk is beschreven wat uit het onderzoek naar innovaties en oplossingen is voort gekomen. 

Deze is verdeeld in meerdere hoofdstukken zoals de scenario’s opgesteld zullen worden. Deze vier 

hoofdstukken zijn het scheiden thuis door de bewoners, het verzamelen bijvoorbeeld in een container, 

het transporteren vanaf de verzamelplaats en het verwerken waar het GF-afval naar wordt gebracht. 

 

Voor het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken, voorbeelden en innovaties 

die eventueel nog niet in gebruik zijn genomen. De oplossingen zijn algemeen beschreven. Hierna zijn de 

oplossingen getoetst aan de volgende criteria. Deze zijn nu al verwerkt zodat bij het opstellen van de 

scenario’s deze eenvoudig berekend kunnen worden. Voor het opstellen van de scenario’s wordt er 

vastgelegd aan welke criteria de scenario’s worden getoetst. 

· Kosten 

Onder kosten worden vaste, variabele en onderhoudskosten verstaan. Vaste kosten zijn voor 

de implementatie en de aanschaf. De variabele kosten zijn voor bijvoorbeeld het 

brandstofverbruik. 

· Duurzaamheid 

Duurzaamheid is een breed begrip en hiervoor wordt er gebruik gemaakt van meerdere criteria. 

De criteria die hiervoor worden gebruikt zijn CO2 uitstoot van wagens en het 

elektriciteitsverbruik van vervoersmiddelen. 

· Hygiëne 

De mate waarin een oplossing hygiënisch is. Hierbij kan gedacht worden aan stankoverlast en 

vliegen. 

· Gebruiksgemak 

Een oplossing dat hoogt scoort voor gebruiksgemak zal ervoor zorgen dat het scheiden 

makkelijker wordt en dit kan de bewoners stimuleren. 

· Implementatiegemak 

Buiksloterham is een nieuwbouwwijk. De oplossingen en de scenario’s zullen als een pilot 

dienen waardoor het gewenst is dat deze makkelijk te implementeren zijn. 

· Robuustheid 

De oplossingen kunnen gevoelig zijn voor storingen. De oplossingen worden hierop beoordeeld 

met deze criteria. 

 

3.1 GF-afval scheiden in huis 

In dit hoofdstuk zijn de innovaties en oplossingen beschreven die door de bewoners worden gebruikt. 

Het gaat hierbij om het proces van het scheiden van afval en het brengen naar de container. 

 

Voor het scheiden van GF-afval is er gekeken naar welke soort oplossingen er zijn waar de 

implementatie van goedkoop en eenvoudig is. Er zijn op dit moment meerdere oplossingen die 

toepasbaar zijn in keukens zoals een keukenlade waarin afval gescheiden kan worden (Design 

Kranenshop, 2016) of een prullenbak die geschikt is voor het scheiden van afval (BinBang, 2016). Deze 

oplossingen hebben een implementatie nodig of zijn qua kosten hoog om deze te adviseren aan de 

bewoners. 

 

Voor het scheiden van GF-afval thuis voor de bewoners moet er rekening gehouden worden met de 

eigenschappen hiervan zoals het vrijkomen van onaangename geuren en het aantrekken van vliegen.  

 

Er zijn 3 soorten scheidingsmanieren genomen om te vergelijken en als een oplossing te gebruiken in dit 

onderzoek. Deze zijn de afvalzakken, de afval emmers en de dispenser. 
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Biologisch afbreekbaar Afvalzakken 

Een biologisch afbreekbare zak kan gebruikt worden om thuis GF-afval te scheiden. Het voordeel hiervan 

is dat deze samen met GF-afval vergist kan worden. Er zijn verschillende soorten biologisch afbreekbare 

zakken zoals plastic en papier. 

Figuur 10 bron: Vereniging Afval Bedrijven 

 

Op figuur 1 is links de houder en papieren afvalzak te zien dat wordt gebruikt in Zweden. De houders 

worden in de keuken ingebouwd in sociale woningbouw. Hierdoor zijn mensen eerder geneigd om afval 

te scheiden. 

Rechts is de afbreekbare plastic zak te zien dat kan worden versterkt/verkocht. Deze vergemakkelijken 

het ook voor de bewoners om te scheiden. 

Figuur 2 bron: biofutura.nl 

De papieren of de afvalzakken van materiaal dat te composteren is, zijn duurder in vergelijking met de 

bovenstaande afvalzakken in figuur 2. Als voorbeeld is er een afvalzak van aardappelzetmeel genomen. 

Deze kost € 6,95 per 30 en dit is omgerekend € 0,23 per stuk met een inhoud van 11,4 liter. Het 

prijsverschil tussen grote en kleine zakken is niet veel. Voor het gebruiken van de afvalzakken is een 

houder niet vereist waardoor de implementatie hiervan eenvoudig is. 

· Kosten 

De houder rechts is te verkrijgen vanaf € 4,65 (Biofutura, 2016). De biologisch afbreekbare zak 

van 20liter dat hierin wordt geplaatst kost € 2,95 voor 20 stuks. De eenheidsprijs is afgerond € 

0,15. Ook zijn er kleinere formaten van deze zakjes. De kleinere formaten zijn beter bruikbaar 

in huis omdat bewoners GF-afval het liefst zo kort mogelijk in huis willen houden. Deze zakjes 

zijn omgerekend € 0,05 per stuk (Biofutura, 2016). 

· Duurzaamheid 

Deze zakjes zijn te vergisten en te composteren. 

· Gebruiksgemak 

Biologisch afbreekbaar zakjes zorgen ervoor dat wanneer de bewoners het GF-afval hierin 

scheiden, zij deze ook met het zakje mee naar de container kunnen brengen op afgeven op de 

juiste plaats. Zijn hoeven hiervoor geen gebruik te maken van andere methodes. Zo kunnen 

gebruikers voor elke dag één of na elke maaltijd één zak gebruiken. 
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Figuur 3 bron: InSinkerator.com 

· Implementatiegemak 

Er is een implementatie vereist voor het gebruiken van deze zakken. Het betalen en in gebruik 

nemen van deze zakken is wel een kwestie op zich. Er moet nagedacht worden over wie deze 

betaalt of verstrekt. Als de gemeente Amsterdam dit gaat doen moeten zij ervoor zorgen dat 

deze worden aangeschaft en uitgedeeld aan de bewoners. 

· Robuustheid 

In de afvalzakken wordt zowel droog als natte voedselresten geplaatst. Natte GF-afval zorgt 

ervoor dat de biologische afvalzakken nat worden en snel kunne composteren. Hierdoor 

kunnen deze ook niet lang in huis worden bewaard. Er worden maximaal 3 dagen genomen 

voor het bewaren van natte afval in deze zakken. 

 

Afvalemmers 

GF-afval kan in huis in emmers gescheiden worden. De emmers kunnen geleegd worden in een 

container of op straat gezet worden waarna deze worden geleegd door een medewerker van het 

afvalbedrijf. De emmers behoren dan tot de bewoners of worden in bruikleen genomen. De 

verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van deze emmer ligt dan bij de bewoners zelf. De emmer 

heeft een deksel zodat de geur van het GF-afval niet vrijkomt. Deze emmers worden al jaren gebruikt in 

Maastricht en Utrecht. Een financiële voordeel van deze emmers is dat deze op de lange termijn 

goedkoper zijn dan een afvalzak waarvoor eventueel ook een afvalemmer moet worden aangeschaft.  

· Kosten 

Een emmer van goede kwaliteit met een deksel is te verkrijgen vanaf € 19,95 (Blokker, 2016). 

Een emmer heeft verder geen variabele of onderhoudskosten. Wel moet een emmer op den 

duur vervangen worden omdat deze stuk gaat. Als de gemeente deze verstrekt kunnen zij 

uitgaan van 25% vervanging per jaar. 

· Duurzaamheid 

Een emmer is een duurzame oplossing omdat er geen afval hierbij vrij komt zoals de biologisch 

afbreekbaar zakken. Een nadeel is dat deze kan zorgen voor stank en de emmers moeten vaak 

schoongemaakt worden. 

· Gebruiksgemak 

Een emmer is niet gebruiksvriendelijk omdat een bewoner deze na het legen in een container 

op straat of in het gebouw terug naar huis moet brengen. 

· Implementatiegemak 

Het implementeren van een dergelijke emmer is geen moeite voor een bewoner. Als de 

emmers verstrekt worden door de gemeente zal dit nader onderzocht moeten worden. 

· Robuustheid 

Emmers zijn robuust. Als de gemeente deze aanbied is de vraag hoe vaak de bewoners een 

nieuwe mogen krijgen. 

 

Dispenser 

Een dispenser is een vermaler dat wordt geplaatst in de gootsteen afvoer in de 

keuken te zien op figuur 3. Het GF-afval gaat direct vanuit de dispenser naar 

de vergister. Omdat het verboden is in Nederland GF-afval door het riool af te 

voeren is hiervoor een vacuumleiding nodig. Deze leiding wordt alleen 

toegepast voor de bouwprojecten Cityplot en Schoonschip.  

· Kosten 

Een eenvoudige vermaler is te verkrijgen vanaf € 219 en de montage 

hiervan kost €150 (Keukentotaalshop, 2016). 

· Duurzaamheid 
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Een dispenser maakt gebruik van elektriciteit. Voor de rest is dit het meest duurzame oplossing 

omdat er hiervoor geen andere vorm van handling voor nodig is. 

· Gebruiksgemak 

De gebruikers van een dispenser kunnen alle voedselresten in de gootsteen gooien waarna 

deze worden vermaalt. Dus het in gebruik nemen van een dispenser vergemakkelijkt het voor 

de bewoners dan dat zij extra moeite moeten doen om afval te scheiden. 

· Implementatiegemak 

Het implementeren van een dispenser kan door de bewoners zelf gedaan worden als deze 

handig is. Anders moet er hiervoor een loodgieter opgeroepen worden. Ontwikkelaars kunnen 

eveneens makkelijk dispensers implementeren in keukens die nog ontwikkelt gaan worden. 

· Robuustheid 

Dit is een bewezen techniek. Zolang de bewoners hier goed mee omgaan kan deze als robuust 

worden geschouwd. 

 

3.2 GF-afval verzamelen 

In dit hoofdstuk worden de oplossingen beschreven voor het verzamelen van GF-afval. Hierbij valt in 

eerste opzicht te denken aan containers en de verschillende soorten die beschikbaar zijn. De 

verschillende eigenschappen van de containers zijn; 

· Ondergronds 

· Bovengronds 

· Toegang met pasje 

· Vrije toegang 

· Volume 

· Manier van lediging en de daarbij behorende wagen 

 

Aan de hand van deze eigenschappen zijn bepaalde containers toegelicht in dit hoofdstuk. Naast de 

containers is het ook mogelijk om GF-afval op te halen aan huis. Deze optie is eveneens beschreven. 

 

Slim container 

Een slim container is een container die draadloos via GPRS een signaal verstuurd naar de beheerder 

(Huib Hikke, 2012). Het signaal bevat in de meeste gevallen informatie over de volume van afval die in 

het container zit en/of hoe vaak de container klep is opengegaan om de volume ongeveer te kunnen 

achterhalen. Deze zijn toepasbaar op ondergrondse containers. Hiermee kan er dynamisch afval 

ingezameld worden waardoor de afvalwagen niet langs alle containers hoeft te rijden. 

· Kosten 

De kosten van alleen een dergelijk computerchip is niet bekend. Bij de berekening van een 

ondergrondse container kan ervan uitgegaan worden dat het bedrag als is verwerkt in de 

kosten van de container. 

· Gebruiksgemak 

Het maakt het makkelijker voor de afval inzamelaar en deze werkt tevens korter. 

· Implementatiegemak 

Het implementeren van deze chip gaat samen met de container. 

 

Onder- en bovengronds 

Container kunnen zowel onder- als bovengronds. Containers met een hoge volume worden vooral 

ondergronds geplaatst omdat dit anders zorgt voor een onaangename straatbeeld. Door deze 

ondergronds te plaatsen is alleen de klep zichtbaar waarin een afvalzak wordt geplaatst. 
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Figuur 511 bron: 

Inlivin.com 
Figuur 4 bron: sidcon.nl 

In figuur 4 is de nieuwe OAIS (ondergronds afval inzamel systeem) container van de gemeente 

Amsterdam te zien. Deze containers worden op dit moment geplaatst en ook de oude containers 

worden vervangen door deze containers. De containers hebben een capaciteit van 5m
3
 en er zit een 

perssysteem in. In figuur 5 is de bovengrondse container te zien dat wordt gebruikt voor plastic- en 

textiel afval. Beide containers hebben een vrij toegang waarbij geen pasje nodig is. 

  

· Kosten 

Aanschaf van een OAIS container is € 10.000 en de exploitatiekosten zijn € 350 per stuk per jaar 

(gemeente Amsterdam, 2016). Voor de implementatie wordt € 6.700 (Afvalservice Noord, 

2016) als kosten genomen. 

· Gebruiksgemak 

Voor gebruikers is dit eveneens de huidige situatie omdat restafval nu ook op deze manier 

wordt ingezameld. Hierdoor wordt het beoordeeld als makkelijk voor de gebruikers. 

· Implementatiegemak 

Om dergelijke containers te plaatsen is er veel werk vereist. Hiervoor moet er eerst een plek 

voor gevonden worden in de straat. Dit gaat niet altijd even makkelijk omdat er onder grond 

ook kabels en buizen zitten. Hierna moet er een groot gat gemaakt worden om de container te 

plaatsen. Afhankelijk van welke opties hierbij worden gebruikt zoals een pas systeem of 

vulgraadmeter moet er ook spanning getrokken worden naar de container. 

· Robuustheid 

De containers zijn bewezen robuust te zijn. Wel kan de klep vastzitten als er afval wordt 

geplaatst in een verkeerde vorm. 

 

Toegang met een pas 

Op dit moment wordt er in stadsdeel Noord gebruik gemaakt van containers waarbij de bewoners met 

een huisvuilpas toegang hebben tot de container. Dit is destijds gedaan om ervoor te zorgen dat er niet 

van buiten de buurt zonder controle afval gedumpt kon worden. In de container wordt er een 

toegangsmodule geplaatst en de bewoners kunnen gratis een pas afhalen.  

· Kosten 

De kosten van een toegangsmodule is € 1125 en de kosten voor een pas per gebruiker is € 2,50 

(Fevre, 2016). In de meeste gemeentes vraagt de gemeente hiervoor een vast bedrag van de 

bewoners. 



19 

· Gebruiksgemak 

Toegang met een pasje hoeft geen nadelen te hebben voor een bewoner. Hij of zij moet deze 

wel elke keer bij zich hebben. 

· Implementatiegemak 

Het implementeren van een pas systeem gaat gelijk met de container samen. 

· Robuustheid 

De modules zijn robuust. De passen die worden afgegeven worden vaak kwijt geraakt en een 

nieuwe pas voor aangevraagd. 

 

Bovengrondse GF-container (Minicontainer) 

De minicontainer ook wel kliko genoemd wordt bijvoorbeeld in de gemeentes 

Rotterdam, Duiven, Zundert, Aalburg, Kapelle en Amstelveen gebruikt om rest- of GFT-

afval in te zamelen (Gemeente Amstelveen, 2016). Het is toepasselijk bij laagbouw 

waarbij elke huishouden een eigen minicontainer in gebruik kan nemen en deze kan 

plaatsen in de tuin of voor de woning. De minicontainers worden op vaste dagen 

geleegd. De voordelen van een minicontainer is dat deze buitenhuis staat en dichtbij 

waardoor dit het scheiden van afval makkelijk maakt voor de bewoners. Er zijn ook 

nadelen zoals een slecht beeld op straat, stankoverlast als de containers niet worden 

schoongemaakt, ongedierte bij het openlaten van de container en vandalisme als de 

container op straat toegankelijk is voor iedereen. In figuur 6 is een minicontainer te 

zien van 140-liter. Deze containers worden ook in metalen behuizingen geplaatst zodat 

deze niet verplaatst kunnen worden en passen in het straatbeeld (MCB Milieu & 

Techniek, 2016). 

In de gemeente Duiven wordt er betaald op basis van hoe vaak deze containers worden geleegd 

(Duiven, 2016). Bewoners krijgen ook een container voor GFT-afval. Aan de GFT containers zijn er geen 

kosten verbonden. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat de bewoners meer GFT gaan scheiden en 

hiermee tegelijk ook minder restafval aanbieden waardoor zij minder hoeven te betalen. 

· Kosten 

Minicontainers zijn beschikbaar in vele formaten. De goedkoopste is rond de € 30 en de 

duurste is rond de € 100 (Kruizinga, 2016). Bij een berekening kan hiervoor € 65 gebruikt 

worden. Omdat hiervoor een metalen behuizing en implementatie nodig is wordt hiervoor € 

2794 genomen en voor onderhoud € 100 per jaar (Fevre, 2016). 

· Gebruiksgemak 

Voor de bewoners is het even makkelijk als het in de container plaatsen van restafval. Als deze 

naast de restafval containers wordt geplaatst kunnen de bewoners beide stromen in één keer 

verwerken. 

· Implementatiegemak 

De implementatie van deze containers vergt niet veel werk. Deze worden boven de grond 

geplaatst en worden vastgemaakt aan de stoep waardoor er geen graaf werkzaamheden nodig 

zijn. 

· Robuustheid 

De minicontainers zijn robuust en kunnen wel jarenlang mee. Als deze niet los op straat liggen 

is het aannemelijk dat deze lang meegaan. 

 

 

 

 

 

Figuur 6 bron: kliko.nl 
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Figuur 7 bron: grijsen.nl 

Afvalbak op straat 

Zoals eerder genoemd zijn ook de afvalbakken te 

gebruiken als inzamelmiddel. Deze bakken worden vooral 

op straat gebruikt om zwerfafval in te gooien. Op figuur 7 

zijn de afvalbakken op het Museumplein in Amsterdam te 

zien. In deze bakken worden afhangend van de formaat 

bakken geplaatst. 

· Kosten 

De kosten van deze afvalbakken zijn ongeveer 

hetzelfde als die van de minicontainers. 

· Gebruiksgemak 

Hiervoor geldt hetzelfde als het gebruiksgemak voor de minicontainers. Deze zijn in vergelijking 

wel toegankelijk voor iedereen met een open klep waardoor de kans groot is dat hierin ook 

ander soort afval in terecht komt. 

· Implementatiegemak 

Het implementeren is eveneens hetzelfde als de minicontainers. Wel mist bij deze de 

toegangscontrole waardoor er minder administratieve werkzaamheden plaatsvinden. 

· Robuustheid 

Deze afvalbakken kunnen worden aangenomen als robuust. 

 

GF-afval tank 

Een GF-afval tank is een middel om GF-afval te verzamelen en te vermalen(in kleine stukjes te krijgen) 

zodat deze naar de vergister vervoerd kan worden. Zoals eerder beschreven is het mogelijk om de 

vermaler in de gootsteen in de keuken te plaatsen. Ook is het mogelijk om het GF-afval later te 

vermalen. 

 

Zo bestaat er een oplossing waarbij GF-afval op een centrale invoerpunt in een soort container wordt 

gegooid. Hierna gaat deze naar een ondergrondse tank. Vanuit de tank kan het GF-afval naar de 

vergister gepompt worden waarbij het GF-afval eerst wordt vermaalt met een hakselaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 812 bron: Anco Wieringa, Greenpoint Solutions: 21.11.2016 
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In figuur 8 is de mogelijkheid te zien om GF-afval zowel via de keukens aan te bieden als op straat. Het is 

mogelijk om dit alleen voor de keukens of alleen een centrale invoerpunt te doen. Hierbij zullen 

natuurlijk verschillende gewichten en volumes waargenomen worden omdat het GF-afval vanuit de 

keukens met het water mee zal vervoerd worden.  

 

Te zien is dat de tank een inhoud heeft van 6000L. De grootte en inhoud kunnen verschillen naar wens. 

Voor de aanvoer via keukens kan uitgegaan worden dat er naast het GF-afval gemiddeld 0,75liter water 

wordt gebruikt per persoon per dag (Berg & Telkamp, 2015). Hiermee kan een aanname gemaakt 

worden van de dichtheid van water dus 1. Voor aanvoer via de centrale invoerpunt zal dit lager zijn 

omdat hierbij geen water wordt toegevoegd waardoor 3000kg wordt aangenomen. Het is mogelijk om 

meerdere invoerpunten aan te sluiten op één tank. Bij meer dan 10 invoerpunten treed er een wachttijd 

op bij gelijke invoer omdat de druk in de tank weer op niveau moet komen. Nu wordt er nog een 

maximale afstand genomen van 45 meter vanaf een invoerpunt naar de tank. 

· Kosten 

De kosten van een installatie als in figuur 10 is ongeveer € 65.000. Voor een tank met 5 

invoerpunten inclusief plaatsing kan als kosten € 100.000 gebruikt worden(Anco Wieringa, 

21.02.2017). 

· Duurzaamheid 

Dit is het meest duurzame oplossing omdat er hierbij minder rijbewegingen ontstaan. Minder 

rijbewegingen betekent ook minder uitstoot, minder verbruik van brandstof of elektriciteit, 

geen onderhoud aan wagens en ook minder personeel voor het inzamelen. 

· Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak ligt aan hoeveel invoerpunten er worden geplaatst. Wel bestaat de 

mogelijkheid bij deze oplossing om het in een gebouw of parkpeerplaats te plaatsen.  

· Implementatiegemak 

Het implementeren vergt veel werk omdat er de tank ondergronds wordt geplaatst. Hierna 

moeten er buizen geplaatst worden afhankelijk van wat voor afstand. Een voordeel is dat het 

project en Buiksloterham nog in ontwikkeling is waardoor dit bij de plannen meegenomen kan 

worden. 

· Robuustheid 

Hoewel het een nieuwe oplossing is verkoopt het bedrijf deze al langer aan bijvoorbeeld 

restaurants. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat het dan vaak wordt gebruikt. 

Dit is een nog niet bewezen techniek voor op straat waardoor het toch minder robuust wordt 

genomen dan containers. 

 

Aan huis ophalen 

Het in huis gescheiden GF-afval kan ook opgehaald worden van de woningen in plaats van het 

verzamelen op straat in een container. Dit is een aanpak waarbij veel betrokkenheid wordt vereist van 

de bewoners. De communicatie in dit geval moet duidelijk zijn om ervoor te zorgen dat de bewoners 

betrokken blijven. De communicatie naar de bewoners toe bij het ophalen van GF-afval kan door middel 

van een applicatie(app) die geïnstalleerd kan worden op een smartphone. Hiermee kan er contact 

plaatsvinden met de bewoners en de ophaaldienst in duidelijke taal zonder het bellen of langs elke 

woning te rijden en aan te bellen. Ook wordt dit mogelijk gemaakt door middel van een website voor de 

bewoners die geen smartphone bezitten. De bewoner kan het ook zelf aangeven zonder een melding te 

ontvangen. Op basis hiervan kan de inzamelaar langs de bewoners die dit hebben aangegeven. 

· Kosten 

De kosten van het ontwerpen van een applicatie(App) is de investering die hiervoor gemaakt 

moet worden. Deze worden geschat op € 5.000. 
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· Gebruiksgemak 

Dit is het meest gebruiksvriendelijke manier om afval in te zamelen. Hiervoor hoeft de bewoner 

niet uit huis te gaan. 

· Implementatiegemak 

Implementatie is alleen van toepassing voor de App. Voor de rest is hier ook communicatie 

nodig richting de bewoners zoals dit voor alle oplossingen geldt. 

· Robuustheid 

Hierbij gaat het om de smartphone app. Deze kan als robuust aangenomen worden. 

 

3.3 Transporteren van GF-Afval 

In dit hoofdstuk worden de manieren voor het transporteren van afval toegelicht. 

 

Vrachtwagen 

Op dit moment maakt de gemeente gebruik van twee soorten afvalwagens. Deze wagens verschillen 

voor de containers die worden geleegd. De twee soorten zijn voor de minicontainers op figuur 9 en voor 

de OAIS containers in figuur 10. Beide wagens hebben een perser. Deze afvalwagens hebben een hoge 

volumecapaciteit van ongeveer 26m
3 

waardoor deze goed geschikt zijn voor het inzamelen van restafval.  

 

· Kosten 

De prijs van een dergelijke vrachtwagen is € 300.000. De exploitatiekosten zijn € 120.229,56 per 

jaar (gemeente Amsterdam, 2016). Met deze wagens is het gebruikelijk dat er minimaal twee 

personen werken. 

· Duurzaamheid 

De CO2 uitstoot per liter diesel is 3.230 gram (Co2emissiefactoren, 2016). Met deze 

hoeveelheid is dit de minst duurzame oplossing. Verbruik is 1 liter op 1 km. 

· Gebruiksgemak 

Bij deze oplossing is het gebruiksgemak niet van toepassing omdat een vrachtwagen geen 

effect heeft op het gedrag van de bewoners. 

· Implementatiegemak 

Deze wagens heeft de gemeente al in gebruik waardoor dit de implementatie vergemakkelijkt. 

· Robuustheid 

De vrachtwagens worden al heel lang gebruikt en zijn uitermate robuust. 

 

Dubbele compartiment 

Er worden in andere gemeentes zoals in Nijmegen gebruik gemaakt van een dubbel compartimenten 

afvalwagen (Dar, 2016). Deze is te zien op figuur 11. Hierbij worden twee soorten afval in één wagen 

Figuur 9 bron: pieterbas.nl Figuur 10 bron: truckfan.nl 
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ingezameld dus ook gescheiden. Voornamelijk wordt dit gedaan voor plastic en het restafval. Beide 

compartimenten hebben een perser zoals bij andere afvalwagens. 

· Kosten 

De kosten hiervan worden geschat op evenveel als de kosten voor de gewone vrachtwagens. 

· Duurzaamheid 

De vrachtwagens hebben behalve de compartimenten de zelfde eigenschappen en verbruik. 

Hierbij wordt dan ook uitgegaan van een CO2
 
uitstoot van 3.230 gram per liter diesel en een 

verbruik van gemiddeld 1 op 1. Voordeel van deze vrachtwagen vergeleken met de gewone 

vrachtwagen is dat deze twee stromen in één keer inzamelt waardoor deze toch als duurzamer 

kan gezien worden. 

· Implementatiegemak 

Implementatie van deze vrachtwagen is complex omdat deze op aanvraag wordt geproduceerd 

en geleverd. 

· Robuustheid 

Net als andere vrachtwagens kan deze ook als robuust worden beschouwd. 

Kleinere afvalwagens 

De gemeente Amsterdam maakt gebruik van afvalauto’s voor het ledigen van minicontainers (klikos) op 

straat. Een vergelijkbare wagen zoals op figuur 12 wordt ook gebruikt in de Gemeente Utrecht 

(Transport Online, 2011). De trucks worden gebruikt voor het afhalen van afval aan huis maar ook voor 

het ledigen van zwerfvuil containers op straat. De truck heeft een laadvermogen van 1820 kg (Transport 

Online, 2011). Soortgelijke trucks zijn beschikbaar met een laadvermogen tot 3500 kg (Terberg Matec, 

2016). Er zijn vele varianten beschikbaar van deze trucks. 

· Kosten 

De prijs van trucks in deze categorie worden geschat op € 70.000 (Autokopen, 2016). 

· Duurzaamheid 

Voor het verbruik van deze wagens kan uitgegaan worden van een Mercedes Sprinter met een 

verbruik van 8 liter per 100 km (Mercedes-Benz, 2016). De uitstoot hierbij is ook 3.230 gram 

per liter diesel. 

· Implementatiegemak 

De gemeente heeft soortgelijke wagens in gebruik maar voor het ledigen zullen de wagens op 

gemaakt worden. Hierdoor kan de implementatie als complex worden aangenomen. 

· Robuustheid 

Deze wagens worden al lang gebruikt en kunnen aangenomen worden als robuust. 

 

Elektrische wagens 

Voor het verduurzamen van de stedelijke distributie wordt er de laatste jaren steeds meer gebruik 

gemaakt van elektrisch aangedreven voertuigen. De reden hiervan is het tegengaan van schadelijke 

Figuur 12 bron: transport-online.nl Figuur 11 bron: afvalonline.nl 
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Figuur 13 bron: alexmiedema.nl Figuur 14 bron: workcycles.nl 

uitstoot van voertuigen die rijden op benzine, diesel en lpg. Zoals de kleinere afvalwagen in figuur 12 

bestaan deze ook in een elektrische uitvoering waarbij geen uitstoot van schadelijke stoffen plaatsvind. 

Een voorbeeld zoals in figuur 13 wordt gebruikt in Rotterdam door de gemeente. De ‘Binkey’ zoals deze 

wagen heet rijdt maximaal met een snelheid van 40 km/uur en heeft een actieradius van 50 – 70 

kilometer (Afvalonline, 2012). De ‘Binkey’ heeft een capaciteit van 2 ton of 25m3. 

· Kosten 

De voertuig heeft een kostprijs van € 180.000 euro (van Gansewinkel, 2016). Dit is een voertuig 

die op aanvraag wordt gemaakt waardoor de kostprijs hoog is. Hierdoor wordt voor een 

elektrische wagen een bedrag van € 120.000 euro genomen. 

· Duurzaamheid 

Dit is een elektrisch aangedreven voertuig waarbij alleen elektriciteit wordt verbruikt. Met het 

ingezamelde afval kan genoeg elektriciteit geproduceerd worden om deze te laten rijden, 

waardoor de oplossing past in een circulaire economie. De voertuig kan per keer 56 kWh 

verbruiken. 

· Implementatiegemak 

Deze wagens worden op maat gemaakt. Hierdoor kan de implementatie als complex worden 

beschouwd. 

· Robuustheid 

De wagens worden gemaakt met bewezen technieken. Omdat het een op maat gemaakte 

voertuig is zijn reserve onderdelen niet snel te verkrijgen. 

 

 

Bakfiets 

Fietsen en bakfietsen worden steeds meer gebruikt voor het vervoeren van goederen in de binnenstad. 

Dit komt vooral door de congestie en de uitstoot die wordt veroorzaakt door bestelbussen en 

vrachtwagens. Hierbij zijn de fietsen ook sneller en kosten deze veel minder. Zonder enig uitstoot of 

verbruik van energie is dit dan ook de ideale manier voor goederenvervoer mits de actieradius genoeg is 

om een bepaalde afstand te overbruggen. De fietsen hebben ook een elektrische variant waardoor de 

actieradius kan vergroot worden. Omdat deze een lage aanschafwaarde, geen variabele kosten en 

weinig onderhoud nodig hebben in vergelijking met wagens zijn deze ook financieel aantrekkelijk. De 

actieradius is afhankelijk van meerdere factoren zoals bandenspanning, gewicht en de inspanning van de 

fietser. De maximale actieradius is 40 tot 60 kilometer (Juizz, 2016). 

· Kosten 

De fietsen zoals in figuur 14 worden op maat gemaakt. De prijzen van de verschillende variaties 

verschillen van € 2.000 tot € 8.000 euro volgens workcycles.nl. Op de afbeelding is een 

minicontainer van 240liter inhoud te zien als voorbeeld. Er is een bak met een inhoud van 

700liter beschikbaar (DR Beyk, 2016) voor € 1.850. Deze volume met GF-afval zal te zwaar 
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kunnen zijn voor een bakfiets waardoor 200kg wordt genomen als capaciteit. De bakfiets die 

hiervoor geschikt is met de grootste elektrische motor kost € 4.890 (DR Beyk, 2016). 

· Duurzaamheid 

De fietsen kunnen gezien worden als de meest duurzame manier omdat hierbij weinig tot geen 

gebruik wordt gemaakt van energie. Een elektrische bakfiets heeft een verbruik van 7 gram CO2 

per kilometer (Co2emissiefactoren, 2016). De bakfiets heeft met een volle accu een verbruik 

van 500 Watt (DR Beyk, 2016). 

· Implementatiegemak 

Het gaat hierbij om middelen die een lage aanschafwaarde hebben waardoor deze gemakkelijk 

te implementeren zijn. 

· Robuustheid 

· Bakfietsen zijn vergeleken met andere vormen van transport robuust te noemen. Het 

onderhouden hiervan is goedkoper. 

3.5 Pilots 

In dit hoofdstuk is er gekeken naar welke pilots er zijn gebruikt en wat er in andere gemeenten wordt 

gedaan om GF-afval te scheiden naast de voorbeelden die zijn gemeld in het vorige hoofdstuk. 

 

Afval scheiden in afvalzakken met kleur 

Het scheiden van afval gebeurt ook met verschillende kleuren afvalzakken. Hierbij worden verschillende 

soorten afval gescheiden door bewoners in verschillende soorten kleuren zakken. Deze worden in 

hetzelfde container verzameld. Na het afhalen en transporteren van de afvalzakken worden deze 

gescheiden per kleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiervan is een pilot actief geweest in de T-buurt in Amsterdam-Zuidoost voor een periode van 6 

maanden (Crem, 2016). Er zijn afvalzakken (figuur 15) bezorgd in de brievenbussen en kon ook gratis 

afgehaald worden om afval te scheiden. Hierbij is ook een bon bezorgd waarmee gratis een 

minicontainer afgehaald kon worden voor het scheiden van GF-afval. Er is een actief programma 

geweest om de buurtbewoners hiervoor en tegelijk te informeren. De woningen waar het pilot actief is 

geweest heeft ongeveer de zelfde eigenschappen als Buiksloterham met zowel laag- als hoogbouw. 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 9% van de gekleurde afvalzakken restafval bevatten en 

69% wel goed gescheiden was. Figuur 19 weergeeft de scheiding van het GF-afval. 

 

Figuur 15 bron: Crem BV 
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Figuur 16 bron: Crem BV 

Van het verzamelde GF-afval was 93% van goede kwaliteit. Door middel van een enquête voor 21 

bewoners is de aanbiedgedrag vastgesteld. Hieruit is te zien dat vooral GF-afval een hoge aanbiedgedrag 

heeft en dat bewoners deze vaak aanbieden van 1-3 keer per week tot 6-7 keer per week. 

Uit het onderzoek is gebleken dat 4 zakken te veel was om te scheiden. Als reden werd gegeven dat er 

niet genoeg plaats was in huis. GF-afval trok veel fruitvliegjes omdat de pilot ook in de zomer werd 

gehouden. En als laatst vonden de bewoners de GF-afval zakjes te klein. 

In de gemeente Jette in Brussel wordt ook gebruik gemaakt van afval inzameling met verschillende 

kleuren zakken (Jette.Brussels, 2016). De afvalzakken worden per kleur buiten geplaatst. Elke kleur 

wordt op een bepaalde dag gebruik om na scheiding voor te komen. 

Er is een app beschikbaar gesteld die op een smartphone kan geïnstalleerd worden. De app geeft aan 

welk soort afval er in welke kleur afvalzak moet geplaatst worden en op welke dag. Ook kunnen de 

gebruikers een melding krijgen om het afval buiten te zetten als zij dit willen. 
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5. Bijlage scenario’s 

In dit hoofdstuk zijn de scenario’s beschreven die zijn opgesteld. De scenario’s zijn verdeeld naar het 

scheiden, verzamelen, transporteren en het verwerken van het GF-afval. Voor elke scenario worden de 

kosten en hoe deze scenario’s zich verhouden tot de criteria beschreven. De kosten zijn per scenario 

verdeelt naar restafval en GF-afval welke samen de totale kosten vormen. 

 

4.1 Scenario Lokaal Vergisten 

Voor de bouwprojecten waar Waternet de Nieuwe Sanitatie toepast wordt er een scenario voor 

opgesteld. Deze scenario houdt in dat het GF-afval van de bewoners die in deze gebouwen wonen naar 

de vergister toegaat die wordt geplaatst op de Johan van Hasseltkanaal. Het GF-afval moet in kleine 

stukjes(vermalen) de vergister in. Er zijn verschillende manieren om het GF-afval bij de vergister te 

krijgen. Op dit moment is het niet bekend of de vergister toegankelijk is via de weg. Het GF-afval moet 

ondergronds of met een boot naar de vergister toe gebracht worden. 

 

Scheiden 

Om het GF-afval naar de tanks te krijgen zal deze thuis gescheiden moeten worden door de bewoners. 

Dit kan met een biologisch afbreekbare afvalzak(biozak), een emmer of een dispenser. De eigenaren van 

koopwoningen kunnen in dit geval zelf zorgen voor een dispenser. De overige huishoudens zullen het 

moeten doen met een emmer of een biozak. Door de nadelen van een emmer zoals het terugbrengen 

van deze wordt hierbij een biozak geadviseerd die verstrekt kan worden door de gemeente.  

 

Verzamelen 

De bewoners scheiden thuis het GF-afval in deze biozakken waarna zij het net als restafval plaatsen in 

een invoerpunt. Voor het openen van de invoerpunten wordt er een toegangscontrole geplaatst door 

middel van een kaartlezer. Eerst zal de pas gelezen moeten worden door de module dat wordt geplaatst 

op de invoerpunt waarna deze toegankelijk wordt voor de bewoner. De passen worden door de 

gemeente Amsterdam verstrekt aan de bewoners. Deze toegangscontrole is om vervuiling van het GF-

afval te voorkomen. 

Het GF-afval dat wordt geplaatst in de invoerpunt gaat naar de GF-afval tank(bijlage 3). Per tank kunnen 

er meerdere invoerpunten geïnstalleerd worden tot 10 stuks. Hierbij geldt wel dat er bij meerdere 

invoerpunten er gewacht moet worden tot de druk in de tank is geregeld. Nadat het GF-afval is 

geplaatst in de tank, kan digitaal de toevoer geregeld worden naar de vergister. Voordat het GF-afval de 

tank uitgaat wordt het vermaalt. De tank heeft een functie waarbij zwaar materiaal zoals bestek blijft 

liggen die bij het schoonmaken verwijderd kunnen worden. Voor het schoonmaken/onderhoud wordt € 

1.500 per jaar genomen(Anco Wieringa, Greenpointsolutions.nl 21.02.2017). 

 

Transporteren 

Het verschil tussen de scenario’s met tanks en andere scenario’s is dat er een grote voorraad GF-afval 

opgeslagen kan worden in een hygiënische situatie. Het GF-afval hoeft niet vervoerd te worden. De 

enige rijbeweging wordt veroorzaakt door het ledigen van de tank met de overblijfselen. Rijbewegingen 

zijn bij deze scenario voor het leegpompen van de tank. De tank wordt leeggepompt in een tankwagen 

waarna deze wordt vervoerd. 

 

Verwerken 

Het verwerken zal lokaal met de vergister gebeuren. Het biogas en fosfaat dat vrijkomt kan weer in 

Buiksloterham gebruikt worden. 
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4.2 Criteria Scenario Lokaal Vergisten 

De kosten en hoe dit scenario zich verhoud tot de verschillende criteria wordt in dit hoofdstuk 

beschreven. 

 

Kosten Restafval 

Net als bij de huidige situatie zijn er ook kosten voor de restafval inzameling in deze scenario. Voor deze 

scenario wordt uitgegaan dat er bij de 538 huishoudens van Cityplot en Schoonschip GF-afval wordt 

ingezameld. Dit resulteert in minder restafval waarbij ook minder vaak en in mindere hoeveelheden 

restafval ingezameld kan worden. 

Hoeveelheid restafval totaal 

Gem. totaal afval per inwoner per jaar 370 kilogram 

Gem. restafval per inwoner per jaar 270,1 kilogram 

Gem. restafval per inwoner per dag 0,74 kilogram 

Gem. restafval totaal per dag 3256 kilogram 

Gem. restafval totaal per week 22792 kilogram 
Tabel 1 Gemiddeld restafval in Buiksloterham. 

In tabel 1 is af te lezen hoeveel restafval er vrijkomt in Buiksloterham als er geen GF-afval wordt 

gescheiden. Deze gegevens zijn gebaseerd op de hoeveelheden per persoon welke zijn gegeven in het 

Uitvoeringsplan Afval (Programmateam Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 2016). 

 

Hoeveelheid GF-afval Cityplot en Schoonschip 

Gemiddeld GF-afval per persoon 250 gram 

Aantal personen per huishouden 2,2 personen 

Aantal huishoudens Cityplot 491 huishoudens 

Aantal bewoners Cityplot 1080,2 personen 

Hoeveelheid GF-afval per dag Cityplot 270,05 kilogram 

Aantal huishoudens Schoonschip 47 huishoudens 

Aantal bewoners Schoonschip 103,4 personen 

Hoeveelheid GF-afval per dag het Schoonschip 25,85 kilogram 

Totaal aantal GF-vrij per dag 295,9 kilogram 
Tabel 2 Hoeveelheid GF-afval per dag. 

In tabel 2 is af te lezen hoeveel GF-afval er per dag vrijkomt van beide projecten in Buiksloterham. Deze 

hoeveelheid wordt verminderd van de totale gebruikelijke restafval aangeduid in tabel 1. Dit resulteert 

in 20720,70 kg restafval per week. Op basis van deze gegevens is de restafval inzameling berekend. 

 

Hoeveelheid restafval en containers 

Gescheiden GF-afval per dag 295,90 kg 

Gescheiden GF-afval per week 2071,30 kg 

Gescheiden GF-afval per inzameling 1035,65 kg 

Hoeveelheid restafval per week 20720,70 kilogram 

Ledigingsfrequentie 1,5 per week 

Hoeveelheid ingezameld restafval per keer 13813,80 kilogram 

Gemiddeld restafval per container 460 kilogram 

Gemiddeld restafval per container   4,60 m³ 

Container capaciteit per afvalwagen   15,53 containers 

Totaal aantal restafval per inzameling   25,12 m³ 

Aantal afvalwagens benodigd per inzameling 1,93 afvalwagens 
Tabel 3 Hoeveelheid restafval en de volume in containers en afvalwagens. 

 

In tabel 3 is af te lezen wat de volume is in de containers als deze 1,5 keer per week dus om de 4,6 

dagen wordt ingezameld. In een container zit er dan gemiddeld 460 kg restafval. Op basis van deze 
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gegeven kan een afvalwagen 15,53 containers ledigen en voor de totale inzameling zijn er 1,93 

afvalwagens benodigd. Deze gegevens zijn zodanig berekend dat de capaciteit van de containers en de 

afvalwagens optimaal worden benut. Voor het geval dat een container vol is en het restafval naast de 

containers worden geplaatst wat zorgt voor extra handling en restafval op straat, is bij de berekening 

rekening gehouden met 8% (40kg) vrije volume in een container. Ook is dit van toepassing op de 

afvalwagen. In een afvalwagen wordt er ongeveer de helft van een container (265kg) restafval 

overgehouden in verband met volle containers. 

 

Afschrijving containers 

Kosten per jaar per container  €               1.582,90  

Kosten per container per lediging  €                     20,29  
Tabel 4 Kosten containers. 

In tabel 4 zijn de kosten van een containers af te lezen. Het bedrag € 1582,90 is per container inclusief 

afschrijvingen en exploitatiekosten. Deze is omgerekend naar per container per lediging op basis van het 

aantal ledigingen. 

 

Een afvalwagen gaat in dit geval voor het inzamelen twee keer vanaf de Toetsenbordweg naar 

Buiksloterham. Er zijn in totaal 30 container. Er worden twee keer 15 containers ingezameld. 

 

Rijtijd afvalwagen per inzameling 

Aantal containers 15 container 

Aantal kilometers heen en terug Buiksloterham 7,75 km 

Gemiddelde snelheid per uur 15  km 

Ledigen container 2,48  minuten 

Ledigen per container 149  seconden 

Totale rijtijd 57  minuten 

Totale ledigingstijd 37  minuten 

Totale tijd Buiksloterham 94  minuten 

Totale tijd Buiksloterham 1,57  uren 
Tabel 5 Rijtijd afvalwagen per keer. 

 

De totale tijd om naar Buiksloterham te rijden en 15 containers te ledigen is 1,57 uren(tabel 5). Dit 

wordt twee keer gedaan. Hier komt nog de tijd bij voor de pauzes. Dit resulteert in totaal 4,22 uren per 

inzameling. De kosten hiervan is aangeduid in tabel 6 op basis van de € 30,98 loonkosten per uur 

(gemeente Amsterdam, 2016). 

 

Personeelskosten 

Kosten FTE, Buiksloterham  €                   130,86  
Tabel 631 De personeelskosten per inzameling. 

 

In totaal wordt er met een afvalwagen 3,47 uren gereden voor de inzameling en het rijden naar kantine 

waarvoor 20 minuten worden genomen door de gemeente (gemeente Amsterdam, 2016). Per uur zijn 

de kosten voor een afvalwagen € 58 inclusief afschrijving, financiering, en brandstof. Dit resulteert in € 

201 per inzameling(tabel 7). 

 

Kosten voertuig 

Kosten voertuig per uur incl. afschrijving  €                           58  

Kosten voertuig Buiksloterham  €                         201  
Tabel 7 De kosten voor een voertuig. 
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Transport en verwerking AEB 

Kosten per afvalwagen container (7150kg)  €                     59,33  

Kosten transport voor Buiksloterham per inzameling  €                   114,63  

Kosten verwerking per ton  €                     79,00  

Afvalstoffenbelasting per ton  €                     13,11  
Tabel 832 De kosten voor de transport en verwerking van restafval. 

 

De kosten voor de transport van één afvalwagen is € 59,33 (Afval Energie Bedrijf, 2016). Op basis van de 

ingezamelde hoeveelheid per keer is dit € 114,63(tabel 8). De kosten voor de verwerking van restafval 

per ton is € 79 (Programmateam Afval en Ruimte & Duurzaamheid, 2016). En de afvalstoffenbelasting 

per ton is € 13,11 (Belastingdienst, 2017). 

 

In tabel 9 zijn de kosten weergegeven die worden gemaakt per inzameling. De kosten voor de transport, 

verwerking en de afvalstoffenbelasting zijn ook omgerekend naar per inzameling. Voor het inzamelen 

zijn de kosten.  

 

De kosten per inzameling is vermenigvuldigt met het aantal keren dat er wordt ingezameld per jaar op 

basis van 1,5 inzamelingen per week. Dit resulteert in 78 ledigingen per jaar. 

Kosten totaal per inzameling 

Kosten voertuig per keer  €                                   201  

Kosten FTE per keer  €                             130,86  

Kosten containers per keer  €                             608,81  

Kosten totaal per inzameling  €                                   941  

per ton  €                               68,09  

Kosten transport naar AEB per inzameling  €                             114,63  

Kosten verwerking restafval AEB per inzameling  €                         1.091,29  

Kosten afvalstoffenbelasting per inzameling  €                             181,10  

Totale kosten voor restafval per inzameling incl. verwerking  €                               2.328  

per ton  €                             168,49  

Kosten per jaar  €                          181.547  

Kostenvoordeel tegenover scenario ''0''  €                             19.439  

 Tabel 33 Kosten per inzameling en7 verwerking en deze kosten ook per ton. 

 

In tabel 9 zijn de kosten per inzameling af te lezen. Deze kosten zijn ook per ton aangegeven. Zoals het 

inzamelen kost € 68,09 per ton en inclusief het verwerken kost het € 168,49 per ton. 

 

In totaal zijn de kosten € 181.547 voor de restafval inzameling. Het verschil tussen de huidige situatie en 

de restafval inzameling in deze scenario is € 19.439. In tabel 10 zijn de kosten per jaar aangegeven.  

 

Kosten totaal 

Kosten restafval vast 

Afschrijving containers per jaar  €       47.487  

Kosten restafval variabel 

Voertuig per jaar  €       15.666  

FTE per jaar  €       10.207  

Transport naar AEB per jaar  €         8.941  

Verwerking AEB per jaar  €       85.121  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €       14.126  

Totaal kosten restafval per jaar  €     181.547  
Tabel 1034 Kosten vast en variabel. 
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Kosten GF-afval 

De kosten voor het inzamelen van GF-afval tot aan de vergister is in dit hoofdstuk toegelicht. Deze 

kosten bestaan uit het verstrekken van biozakken en de kosten voor een GF-afval tank. De kosten voor 

de verwerking oftewel de vergister zijn niet meegenomen omdat deze niet voor de rekening van de 

gemeente Amsterdam is. 

 

Kosten voor biozakken 

Per stuk biozak  €                  0,05  

Totaal per stuk voor alle huishoudens  €                26,90  

Totaal per jaar op basis van 1 zak per 3 dagen  €          3.272,83  
Tabel 11 De kosten voor biozakken. 

 

In tabel 11 zijn de kosten weergegeven voor biozakken. Deze zijn voor alle huishoudens van Cityplot en 

Schoonschip. Het bedrag van € 3272,83 is voor biozakken voor al deze huishoudens op basis van 1 zak 

verbruik per 3 dagen. 

 

Een GF-afval tank kost € 100,000 inclusief invoerpunten en implementatie(Anco Wieringa, 21.02.2017). 

Deze kan gemiddeld in 20 jaar afgeschreven worden. Elk invoerpunt zal een toegangscontrole hebben 

die met een pas geopend kan worden. Deze kost € 1125 per stuk en kan in 10 jaar afgeschreven worden 

(Fevre, 2016). Per pas zijn de kosten eenmalig € 2,50 voor de gemeente Amsterdam. Bij het kwijtraken 

van de pas kan de gemeente Amsterdam een vergoeding vragen aan de bewoners voor het verstrekken 

van een nieuwe pas. 

 

Kosten GF-afval tank en invoerpunten 

Afschrijving GF-afval tank per jaar  €                5.000  

Onderhoud GF-afval tank per jaar  €                1.500  

Aantal invoerpunten                       5 

Afschrijving per jaar per toegangscontrole  €                   113  

Afschrijving tank en  5 toegangscontrole  €                5.563  

Totaal kosten per jaar  €                7.063  

Kosten één pas voor alle huishoudens  €                1.345  
Tabel 1235 Kosten GF-afval tank en invoerpunten. 

 

In tabel 12 zijn de kosten verwerkt die worden gemaakt voor een GF-afval tank en de toegangscontrole 

per jaar. Dit is per jaar € 7063. De kosten om aan alle huishoudens een pas te verstrekken is € 1345. 

 

Kosten GF-afval vast 

GF-afval tank  €         5.563  

Kosten GF-afval variabel 

Biozak voor huishoudens 1 per 3 dagen  €         3.273  

Kosten onderhoud tank  €         1.500  

Totaal kosten GF-afval per jaar  €       10.335  
Tabel 13 De kosten voor GF-afval. 

 

In tabel 13 zijn de totale kosten voor het inzamelen van GF-afval aangegeven. Deze kosten bestaan uit 

de afschrijving van het GF-afval tank, de afschrijving van de toegangscontrole, de biozakken die worden 

verstrekt aan de huishoudens en de onderhoud voor een tank. Bij het inzamelen van het GF-afval vind er 

geen CO2 uitstoot plaats. 
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Kosten restafval vast 

Afschrijving containers per jaar  €       47.487  

Kosten restafval variabel 

Voertuig per jaar  €       15.666  

FTE per jaar  €       10.207  

Transport naar AEB per jaar  €         8.941  

Verwerking AEB per jaar  €       85.121  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €       14.126  

Totaal kosten restafval per jaar  €     181.547  

Kosten GF-afval vast 

GF-afval tank  €         5.563  

Kosten GF-afval variabel 

Biozak voor huishoudens 1 per 3 dagen  €         3.273  

Kosten onderhoud tank  €         1.500  

Totaal kosten GF-afval per jaar  €       10.335  

Kosten totaal GF- en restafval  €     191.883  

Kosten in vergelijking met scenario ''0''  €        -9.104  

Kosten pas uitgifte eenmalig  €         1.345  
Tabel 14 Totale kosten voor rest- en GF-afval. 

 

Overige criteria 

De scenario’s zijn getoetst aan verschillende criteria. Voor elk scenario is beschreven hoe deze zich 

verhouden tot de criteria. Deze zijn ook afgebeeld in figuur 1. 

 

Duurzaamheid 

De duurzaamheid wordt bepaald op basis van de CO2 uitstoot en wat er verkregen wordt met vergisting. 

CO2 uitstoot voor de inzameling 

Kilometers heen/terug Toetsenbordweg 15,50 km 

Kilometers op basis van containers 13 km 

Kilometers inzameling 28,50 km 

Uitstoot per inzameling 92 kg CO2 

Uitstoot per ton afval 7 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor inzameling 7180 kg CO2 

CO2 uitstoot voor het transport naar het AEB 

Kilometers heen/terug AEB 24 km 

Uitstoot totaal restafval per ingezamelde hoeveelheid 78 kg CO2 

Uitstoot totaal restafval per ton 6 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor transport 6047 kg CO2 

CO2 uitstoot voor de verwerking van restafval bij het AEB 

Uitstoot verbranding restafval per ton 388 kg CO2 

Uitstoot verbranding per ingezamelde hoeveelheid 5360 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor verwerking 418061 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 431288 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 431 ton CO2 
Tabel 15 CO2 uitstoot voor restafval. 

 

In tabel 15 zijn de afstanden en de hoeveelheid CO2 uitstoot af te lezen per proces. Deze zijn gescheiden 

naar inzameling, transport en verwerking van restafval. Te zien is dat de verwerking 418 ton CO2 is, het 

inzamelen 7 CO2 en transport 6 ton CO2. 
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Productie/teruggewonnen totaal 

Elektriciteit per jaar 539 MWh 

Aantal huishoudens 161 huishoudens 

Warmte per jaar 593 GJ 

Aantal huishoudens 17 huishoudens 

Biogas 22897 m3 

Fosfaat 349931 kilogram 
Tabel 16 Teruggewonnen producten 

 

In tabel 16 is af te lezen wat er wordt verkregen bij deze scenario. Met het restafval wordt er voor 161 

huishoudens elektriciteit en voor 17 huishoudens warmte per jaar verkregen. Met het vergisten van het 

GF-afval wordt er 22897 m
3
 biogas en 350 ton fosfaat verkregen. 

Hygiëne 

De handelingen die worden uitgevoerd in deze scenario is minimaal. Het GF-afval wordt in een 

invoerpunt geplaatst waarna deze op afstand kan vervoerd worden naar de vergister. Met op afstand 

kan worden verstaan het digitaal regelen van de toevoer. Dit betekent dat het GF-afval ondergronds 

blijft en niet zorgt voor onhygiënische situaties. 

Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak wordt bepaald op basis van hoe dichtbij de invoerpunten staan bij de huishoudens 

en of zij veel handelingen moeten doen om het GF-afval te scheiden. In dit geval worden er 5 

invoerpunten genomen voor de huishoudens. De spreiding van een invoerpunt is 90 meter (2 keer 45). 

Deze voldoet aan het gebruiksgemak als de restafval containers. 

Implementatiegemak 

Het implementatiegemak wordt bepaald op basis van wat voor werkzaamheden er plaats zullen vinden 

voor het implementeren van de scenario’s. In dit geval zal het GF-afvaltank, de invoerpunten, de buizen 

vanaf de invoerpunten naar de tank en de buizen vanaf de tank naar de vergister geplaatst moeten 

worden. De complexiteit van de implementatie van deze scenario is hoog omdat er veel ondergrondse 

werkzaamheden nodig zijn. 

Robuustheid 

Het is een bewezen en veilige techniek. Als er bewust wordt omgegaan met het GF-afval zal deze niet 

gevoelig zijn voor storingen van buitenaf. 

Aantal rijbewegingen 

Het aantal rijbewegingen bij deze scenario is minimaal omdat alleen het overgebleven producten in het 

GF-afval tank moeten worden geledigd. Dit is 1 tot 2 keer per jaar. Voor restafval is het aantal ledigingen 

1,5 per week in vergelijk met de huidige situatie. 
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Figuur 1 Scenario Lokaal vergisten afgebeeld
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4.3 Scenario Ondergronds 

De GF-afval tank die wordt gebruikt voor het scenario van Waternet wordt eveneens toegepast in dit 

scenario voor heel Buiksloterham. De reden hiervan is het lange ondergrondse opslag waarbij geen 

onhygiënische situaties voorkomen en hierdoor de vermindering van het aantal rijbewegingen die door 

middel van dit scenario tot stand komen. 

 

Scheiden 

Het scheiden van GF-afval gebeurt hetzelfde zoals bij het scenario Lokaal Vergisten. Bij deze scenario 

hebben de bewoners niet de keuze om dispensers te plaatsen omdat bij hen de Nieuwe Sanitatie niet 

wordt toegepast. 

 

Verzamelen 

Er worden vier tanks geplaatst in Buiksloterham. Dit aantal is genomen op basis van het aantal 

invoerpunten die een GF-afval tank kan hebben in verband met de wachttijd bij het plaatsen van afval 

en de capaciteit van een tank. Er is ook rekening gehouden met het aantal ondergrondse restafval 

containers zodat het aantal invoerpunten gelijk zijn en de bewoners zo min mogelijk moeite hoeven te 

doen voor het plaatsen van GF-afval. Er wordt hierbij uitgegaan van 30 invoerpunten voor 4 GF-afval 

tanks. 

Volume afvaltank 

Hoeveelheid GF-afval per dag 1100 kilogram 

Hoeveelheid GF-afval per jaar 401500 kilogram 

Capaciteit per tank 10000 kilogram 

Aantal tanks 4 stuks 

Aantal dagen volume in één tank 36 dagen 
Tabel 36 Aantal tanks en de volume 

 

In tabel 17 is af te lezen dat een GF-afval tank gemiddeld om de 36 dagen vol raakt met tanks die een 

capaciteit hebben van 10 ton GF-afval. 

 

Transporteren 

Transport of het inzamelen van het GF-afval gebeurt door middel van een tankwagen. Het GF-afval 

wordt leeggepompt in een tankwagen en vervoerd. Dit gebeurt naarmate de tank vol raakt. 

 

Verwerken 

Het GF-afval wordt in de tankwagen getransporteerd naar Meerlanden en ook hier vergist. 

 

4.4 Criteria Scenario Ondergronds 

In dit hoofdstuk wordt de criteria beschreven voor scenario ondergronds. 

Kosten Restafval 

De hoeveelheid restafval is in dit scenario minder dan in scenario 0 en scenario lokaal vergisten omdat 

er wordt uitgegaan van scheiding van het GF-afval bij alle 2000 huishoudens in Buiksloterham. Het 

gescheiden GF-afval per week van 7700 kg wordt verminderd van het restafval. Hierdoor is het in te 

zamelen restafval 15092 kg per week. 

Hoeveelheid Restafval 

Gescheiden GF-afval per dag  1100 kilogram 

Gescheiden GF-afval per week  7700 kilogram 

Gescheiden GF-afval per inzameling  5133 kilogram 

Hoeveelheid restafval per week 15092 kilogram 
Tabel 18 De hoeveelheid restafval per week. 
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De containers zullen vanwege het verminderde restafval minder snel vol raken. Hierdoor is het mogelijk 

om de containers minder vaak te ledigen waardoor de kosten van het inzamelen lager zullen uitvallen. 

Op basis van de capaciteit van de containers is het mogelijk om deze 1,1 keer per week te ledigen. Dit is 

om precies te zijn één lediging per 6,3 dagen. In tabel 19 is te zien dat de volume restafval in een 

container bij het ledigen 457 kg zal zijn. Op basis van deze gegeven kan een afvalwagen 15,63 containers 

ledigen. Hieruit kunnen we opmaken dat een afvalwagen twee keer naar Buiksloterham zal moeten voor 

de lediging van 15 containers per keer. 

 

Hoeveelheid Restafval 

Hoeveelheid restafval per week 15092,00 kilogram 

Ledigingsfrequentie 1,1 per week 

Hoeveelheid ingezameld restafval per keer 13720,00 kilogram 

Gemiddeld restafval per container 457 kilogram 

Gemiddeld restafval per container 4,57 m³ 

Container capaciteit per afvalwagen 15,63 containers 

Totaal aantal restafval per inzameling 24,95 m³ 

Aantal afvalwagens benodigd per inzameling 1,92 afvalwagens 

Berekening op basis van 1 ton 1000 kilogram 
Tabel 19 Hoeveelheid restafval en de volume in containers 

 

De inzameling van het restafval is gedeeltelijk hetzelfde als bij scenario Lokaal Vergisten. Voor het 

inzamelen worden gedeeltelijk ook dezelfde kosten gemaakt omdat er alsnog met minder restafval er 30 

containers worden geledigd. Het verschil hierbij is de afschrijving van de containers die naar per keer 

inzameling wordt berekend. In dit scenario wordt uitgegaan van 1,1 ledigingen per week waardoor de 

afschrijving van de containers ook hoger zijn vanwege het omrekenen naar het aantal ledigingen. 

 

Kosten totaal per inzameling 

Kosten voertuig per keer  €                    201  

Kosten FTE per keer  €              130,86  

Kosten containers per keer  €              830,19  

Kosten totaal per inzameling  €                1.162  

per ton  €                84,69  

Kosten transport naar AEB per inzameling  €              113,85  

Kosten verwerking restafval AEB per inzameling  €          1.083,88  

Kosten afvalstoffenbelasting per inzameling  €              179,87  

Totale kosten voor restafval per inzameling incl. verwerking  €                2.539  

per ton  €              185,09  

Kosten per jaar  €           145.259  
Tabel 20 Kosten per inzameling 

 

In tabel 20 is af te lezen dat het per inzameling € 1.162 kost. Met de verwerking samen kost het € 2.539 

per inzameling. Jaarlijks zijn de totale kosten € 145.259. De jaarlijkse kosten zijn af te lezen in tabel 21. 

Kosten restafval vast 

Afschrijving containers per jaar  €          47.487  

Kosten restafval variabel 

Voertuig per jaar  €          11.488  

FTE per jaar  €            7.485  

Transport naar AEB per jaar  €            6.512  

Verwerking AEB per jaar  €          61.998  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €          10.289  

Totaal kosten restafval per jaar  €       145.259  
Tabel 21 Totale kosten voor restafval per jaar. 
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Kosten GF-afval 

De kosten voor het inzamelen van het GF-afval voor het scenario met meerdere GF-afval tanks in 

Buiksloterham is in dit hoofdstuk toegelicht. Voor deze scenario is er uitgegaan dat de gemeente 

Amsterdam de biozakken verstrekt aan de huishoudens. Hierbij wordt er uitgegaan dat er één zak wordt 

gebruikt voor het scheiden van GF-afval per 3 dagen. De kosten op basis van deze gegeven in af te lezen 

in tabel 22. Dit is € 12.167 per jaar. 

 

Kosten voor biozakken 

Per stuk biozak  €             0,05  

Totaal per stuk voor alle huishoudens  €               100  

Totaal per jaar op basis van 1 zak per 2 dagen  €         12.167  
Tabel 22 De kosten voor het verstrekken van biozakken per jaar. 

 

Voor de 4 GF-afval tanks met 30 invoerpunten met een toegangscontrole zijn de kosten in tabel 23 af te 

lezen. De kosten hiervan zijn per jaar.  

 

Kosten GF-afval tank en invoerpunten 

Afschrijving per GF-afval tank per jaar  €      5.000  

Afschrijving 4 GF-afval tanks totaal per jaar  €    20.000  

Onderhoud per GF-afval tank per jaar  €      1.500  

Onderhoud GF-afval totaal per jaar  €      6.000  

Afschrijving per jaar per toegangscontrole  €          113  

Afschrijving totaal toegangscontroles  €       3.375  

Afschrijving totaal per jaar  €     23.375  

Kosten per pas per huishouden  €       5.000  
Tabel 23 De kosten voor het GF-afval tank. 

 

De afschrijving voor een GF-afval tank inclusief de toegangscontroles zijn € 23.735. Voor de onderhoud 

van de GF-afval tanks zijn de kosten € 6.000 per jaar. Eenmalig zijn de kosten voor de passen € 5.000. De 

kosten voor het ledigen van een GF-afval tank, de transport en verwerking is € 50 per ton(Anco 

Wieringa, 15.01.2017). Per keer wordt er 4-6 ton geledigd van een tank alhoewel er tankwagens bestaan 

die een hogere volume hebben. Op basis van deze gegevens zijn de kosten hiervan € 19.674. Te zien dat 

een GF-afval tank 36 dagen voorraad kan houden. 

 

Kosten transport en verwerking 

Hoeveelheid GF-afval per dag 1100 kilogram 

Hoeveelheid GF-afval per jaar 401500 kilogram 

Capaciteit per tank 10000 kilogram 

Aantal tanks 4 stuks 

Aantal dagen volume in één tank 36 dagen 

Kosten leegpompen tank totaal per jaar  €   19.674  per jaar totaal 
Tabel 24 De kosten voor de transport en verwerking. 
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Kosten restafval vast 

Afschrijving containers per jaar  €          47.487  

Kosten restafval variabel 

Voertuig per jaar  €          11.488  

FTE per jaar  €            7.485  

Transport naar AEB per jaar  €            6.512  

Verwerking AEB per jaar  €          61.998  

Afvalstoffenbelasting per jaar  €          10.289  

Totaal kosten restafval per jaar  €       145.259  

Kosten GF-afval vast 

GF-afval tank  €          23.375  

Kosten GF-afval variabel 

Biozak voor huishoudens 1 per 3 dagen  €          12.167  

Kosten onderhoud tank  €            6.000  

Kosten lediging tank  €          19.674  

Totaal kosten GF-afval per jaar  €          61.215  

Kosten totaal GF- en restafval  €       206.474  

Kosten in vergelijking met scenario ''0''  €            5.488  

Kosten pas uitgifte eenmalig  €            5.000  
Tabel 25 Totale kosten voor scenario ondergronds. 

 

De kosten voor de inzameling van het rest- en het GF-afval zijn opgeteld. In totaal is te zien dat de 

kosten per jaar € 206.474 zijn. De kosten bij dit scenario zijn € 5.488 hoger in vergelijking met de huidige 

situatie. Hierbij komen ook nog de kosten voor de eenmalige pasuitgifte van € 5.000 bij. 

 

Overige criteria 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe dit scenario zich verhoud tot de criteria waar de scenario’s aan 

getoetst worden. 

Duurzaamheid 

De duurzaamheid wordt getoetst met de CO2 dat wordt vrijkomt met het inzamelen en verwerken van 

zowel het rest als het GF-afval. 

Co² uitstoot voor de inzameling 

Kilometers heen/terug Toetsenbordweg 15,50 km 

Kilometers op basis van containers 13 km 

Kilometers inzameling 28,50 km 

Uitstoot per inzameling 92 kg CO2 

Uitstoot per ton afval 7 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor inzameling 5266 kg CO2 

Co² uitstoot voor het transport naar het AEB 

Kilometers heen/terug AEB 24 km 

Uitstoot totaal restafval per ingezamelde hoeveelheid 78 kg CO2 

Uitstoot totaal restafval per ton 6 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor transport 4434 kg CO2 

Co² uitstoot voor de verwerking van restafval bij het AEB 

Uitstoot verbranding restafval per ton 388 kg CO2 

Uitstoot verbranding per ingezamelde hoeveelheid 5323 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor verwerking 304496 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314196 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314 ton CO2 
Tabel 26 CO2 uitstoot voor het inzamelen van restafval. 
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In tabel 26 is de hoeveelheid CO2 af te lezen dat vrijkomt voor het restafval. Het is aangeduid voor de 

inzameling, transport en de verwerking/verbranding van het restafval. Dit is 314 ton CO2. 

Uitstoot totaal 

Uitstoot restafval 

Uitstoot inzameling per jaar 5266 kg CO2 

Uitstoot transport per jaar 4434 kg CO2 

Uitstoot verbranding per jaar 304496 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314196 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314 ton CO2 

Uitstoot tankwagen GF-afval 

Uitstoot transport per jaar 28 ton CO2 

Uitstoot vergisting GF-afval 

Vergisting 33 ton CO2 

Totaal uitstoot per jaar 375 ton CO2 
Tabel 27 Totaal uitstoot in scenario ondergronds 

 

In tabel 27 is de totale uitstoot af te lezen voor scenario ondergronds. Voor het restafval komt er 314 

ton CO2 vrij en voor het GF-afval komt er 28 ton CO2 voor de transport en 33 ton CO2 bij het vergisten 

vrij. De totale hoeveelheid CO2 dat vrijkomt is 375 ton CO2 per jaar en dit is een besparing van 102 ton 

CO2 per jaar. De opbrengsten zijn af te lezen in tabel 28. 

 

Productie/teruggewonnen totaal 

Elektriciteit per jaar 200 mWh 

Aantal huishoudens 60 huishoudens 

Warmte per jaar 220 Gj 

Aantal huishoudens 6 huishoudens 

Biogas 40150 m3 

Compost 171 ton 

Warmte 77891 kWh 

Condenswater 34931 liter 
Tabel 28 

Hygiëne 

Het GF-afval wordt net als bij scenario lokaal vergisten in een invoerpunt geplaatst. Dit betekent dat het 

GF-afval ondergronds blijft en niet zorgt voor onhygiënische situaties mede door de vacuümtransport.  

Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak hangt af van de hoeveelheid invoerpunten en hoe dichtbij deze bij de bewoners zijn. 

Voor de 2000 huishoudens is er op dit moment sprake van een spreiding in Buiksloterham. Hierdoor 

kunnen 4 tanks en de invoerpunten hiervan niet genoeg zijn voor het zorgen van het gebruiksgemak als 

de restafval containers. Wanneer de bouw in Buiksloterham is afgerond zullen er meer huishoudens per 

vierkante kilometer zijn waardoor 4 tanks en de 30 invoerpunten zoals nu wordt aangenomen genoeg 

zullen zijn voor het bedienen van de bewoners net als in de huidige situatie met de restafval containers. 

Implementatiegemak 

Het implementatiegemak wordt bepaald op basis van wat voor werkzaamheden er plaats zullen vinden 

voor het implementeren van de scenario’s. In dit geval zal het GF-afvaltank, de invoerpunten, de buizen 

vanaf de invoerpunten naar de tank en de buizen vanaf de tank naar de vergister geplaatst moeten 

worden. De complexiteit van de implementatie van deze scenario is hoog omdat er veel ondergrondse 

werkzaamheden nodig zijn. 

Robuustheid 
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De robuustheid hangt af van de gevoeligheid voor storingen van buitenaf. De tanks en invoerpunten 

worden ook gebruik voor het horeca. De toegangspassen voor de bewoners zullen zorgen voor een 

hogere percentage goede GF-afval en de storingen minimaliseren. 

Aantal rijbewegingen 

In dit scenario zijn het aantal rijbewegingen voor restafval 1,1 keer per week. Dit is een verlaging van 0,9 

keer per week en 46,8 keer per jaar tegenover de huidige situatie. Voor het GF-afval zijn het aantal 

rijbewegingen 66,92 per jaar. Beide voertuigen zijn vrachtwagens met een capaciteit van onder de 10 

ton. 

Hoeveelheid kg GF-afval per jaar 401500 

Hoeveelheid kg GF-afval transport per keer 6000 

Aantal keren lediging 66,92 
Tabel 37 Aantal ledigingen per jaar voor GF-afval 
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Figuur 13 Scenario Ondergronds afgebeeld 
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4.5 Scenario Bovengronds 

Dit is een scenario voor het inzamelen van GF-afval in heel Buiksloterham door middel van 

bovengrondse containers die worden geledigd met elektrische wagens. 

 

Scheiden 

Het scheiden van het GF-afval door de bewoners gebeurt door middel van biozakken net als voor 

scenario lokaal vergisten.  

 

Verzamelen 

Naast alle restafval containers wordt hetzelfde aantal bovengrondse GF-afval containers(bijlage 3.2) 

geplaatst. Dit zijn metalen behuizingen waarin minicontainers worden geplaatst. De minicontainers zijn 

niet in zicht. De metalen behuizingen zitten op slot en deze kunnen bij het ledigen geopend worden. Op 

de containers wordt er een module met een toegangscontrole geïnstalleerd. De bewoners kunnen 

toegang tot de container krijgen met een pas die door de gemeente Amsterdam wordt verstrekt. Bij het 

scannen van de pasje kan het GF-afval geplaatst worden in de container. 

 

Transporteren 

Het GF-afval wordt ingezameld met een elektrische wagen(bijlage 3.3). De containers worden drie keer 

per week geledigd. Door de actieradius en de afstand die een elektrisch wagen kan afleggen wordt het 

afval gebracht naar het afvalpunt op de Toetsenbordweg. Hier vindt de overslag plaats. Het GF-afval 

wordt in een container geplaatst zodat deze in een grotere hoeveelheid vervoerd kan worden. 

 

Verwerken 

Het GF-afval wordt opgeslagen bij het afvalpunt om het in een grotere hoeveelheid in één keer te 

transporteren naar de Meerlanden. Hierdoor zullen de vervoersbewegingen minder zijn. Dit zal 

resulteren in minder kosten en minder CO2 uitstoot. Het GF-afval wordt bij de Meerlanden vergist. 

Hiermee produceren zij biogas, compost, water, warmte en elektriciteit. 

 

4.6 Criteria Scenario Bovengronds 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe scenario bovengronds zich verhoud tot de criteria. 

  

Kosten Restafval 

Voor dit scenario zijn de hoeveelheden en de inzameling van het restafval hetzelfde als bij de scenario’s 

2 en 4 waardoor de kosten van € 145.259 ook hetzelfde zijn. Deze is € 55.727 minder dan de situatie 

waarbij er geen GF-afval wordt gescheiden. De toelichting hiervan is te vinden onder scenario 2. 

 

Kosten GF-afval 

In dit hoofdstuk zijn de kosten toegelicht die worden gemaakt voor het inzamelen van het GF-afval met 

een elektrisch voertuig waarmee bovengrondse containers worden geleegd. De formule is hetzelfde als 

die voor het restafval. De parameters zoals de tijd voor het ledigen van de containers, de snelheid van 

een wagen en bijvoorbeeld de kosten hiervan zijn verschillend. Net als voor scenario ondergronds kost 

het voor de gemeente Amsterdam € 12.167 om aan alle huishoudens biozakken te verstrekken voor een 

jaar. 

Hoeveelheid GF-afval en capaciteit 

Gescheiden GF-afval per dag 1100,0 kg 

Gescheiden GF-afval per week 7700,0 kg 

Gescheiden GF-afval per inzameling 2566,7 kg 

Hoeveelheid GF-afval per week 7700,0 kilogram 

Ledigingsfrequentie 3,0 per week 

Hoeveelheid ingezameld GF-afval per keer 2566,7 kilogram 
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Gemiddeld GF-afval per container 86 kilogram 

Container capaciteit per afvalwagen 23,38 containers 

Aantal afvalwagens benodigd per inzameling 1,28 afvalwagens 

Berekening op basis van 1 ton 1000 kilogram 
Tabel 30 De hoeveelheid GF-afval dat vrijkomt. 

In tabel 42 is te zien hoeveel GF-afval er vrijkomt per week in Buiksloterham. Per 3 dagen is te zien dat 

er per container een hoeveelheid van 83 kg wordt verzameld. De capaciteit van een elektrische wagen 

voor het ledigen van het aantal containers is 23 stuks. 

Rijtijd afvalwagen 1e inzameling 

Aantal containers 23 container 

Aantal kilometers heen en terug Buiksloterham 7,75 km 

Gemiddelde snelheid per uur 25  km 

Ledigen container 1,50  minuten 

Ledigen per container 90  seconden 

Totale rijtijd 43  minuten 

Totale ledigingstijd 35  minuten 

Totale tijd Buiksloterham 77  minuten 

Totale tijd Buiksloterham 1,28  uren 
Tabel 31 De tijd en het aantal containers. 

In tabel 43 is de tijd af te lezen dat wordt genomen voor het ledigen van de 23 bovengrondse GF-afval 

containers. Dit gebeurt in 1,28 uur en de wagen rijdt met een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. 

Nadat het GF-afval is gebracht naar het Toetsenbordweg keert het weer terug voor de overige 7 

containers. 

Kosten voertuig 

Aantal uren per jaar in gebruik         346,84 

Kosten voertuig per uur  €             35  

Kosten voertuig Buiksloterham per inzameling  €             77  
Tabel 32 De kosten voor een voertuig per inzameling. 

In tabel 32 zijn de kosten af te lezen van een voertuig per uur en per inzameling op basis van de tijd die 

wordt genomen voor het inzamelen van GF-afval. Voor beide inzameling neemt een werknemer 113 

minuten de tijd. Hierbij komt ook nog 125 minuten voor de pauze, het rijden naar de kantine en een uur 

voor overslag. Op basis van deze tijd zijn de loonkosten € 123,08 per inzameling. 

 

Afschrijving containers 

Kosten per jaar per container  €        279,40  

Kosten per container per lediging  €             1,79  
Tabel 33 Afschrijving van containers. 

 

In tabel 33 is het bedrag af te lezen voor de inzameling van één container per lediging. De afschrijving 

van alle containers per inzameling is € 53,73. 

Kosten totaal 

Kosten voertuig per keer  €                             77  

Kosten FTE per keer  €                     123,08  

Afschrijving containers per keer  €                       53,73  

Onderhoud voertuig per keer  €                       25,64  

Onderhoud containers per keer  €                       19,23  

Kosten totaal per inzameling  €                           299  

per ton  €                     116,34  

Kosten transport en verwerking per inzameling  €                     125,77  

Totale kosten voor GF-afval per inzameling incl. verwerking  €                           424  

per ton  €                     165,34  
Tabel 34 De kosten per inzameling. 



44 

 

Kosten containers 

Container afschrijving per jaar per stuk €                              279 

Container afschrijving totaal per jaar €                           8.382 

Afschrijving toegangscontrole per stuk €                              113 

Afschrijving toegangscontrole totaal €                           3.375 

Kosten onderhoud per jaar per stuk €                              100 

Kosten onderhoud totaal €                           3.000 

Kosten per jaar alle containers €                        14.757 

Kosten afgifte passen alle huishoudens €                           5.000 
Tabel 35 De kosten voor de containers. 

In tabel 35 zijn de kosten van de containers af te lezen. De volgende variabelen vormen deze kosten. De 

aanschafwaarde van € 2794 (Fevre, 2016), het bedrag voor de toegangscontroles van € 1125 (Fevre, 

2016), de aanname die is gemaakt voor de onderhoud van € 100 voor een container per jaar en de 

schoonmaakkosten van een container per keer in twee weken van € 12 vermeld door Meerlanden. 

 

Kosten voertuig 

Afschrijving per jaar per voertuig  €      12.000  

Onderhoud per jaar per stuk  €        4.000  
Tabel 36 Kosten voor een voertuig. 

In tabel 36 is de afschrijving en onderhoud af te lezen voor een elektrische voertuig. In tegenstelling tot 

de afvalwagens die worden gebruikt voor het inzamelen van restafval zijn deze wagens alleen 

toegeschreven aan het inzamelen van het GF-afval in Buiksloterham. 

 

De transportkosten zijn berekend op basis van de € 49 per ton voor de transport en verwerking van het 

GF-afval die is vermeld door Anco Wiersma. Jaarlijks zijn de kosten hiervoor € 19.620. 

Kosten GF-afval vast 

Voertuig per jaar  €              12.000  

Container per jaar  €              11.757  

Kosten GF-afval variabel 

Kosten FTE per jaar  €              19.200  

Biozak voor huishoudens 1 per 3 dagen  €              12.167  

Kosten onderhoud container  €                 3.000  

Kosten schoonmaak container  €                 9.360  

Kosten onderhoud voertuig  €                 4.000  

Kosten transport en verwerking  €              19.620  

Totaal kosten GF-afval per jaar  €              91.103  

Kosten totaal GF- en restafval  €            236.362  

Kosten in vergelijking met scenario ''0''  €             -35.376  

Kosten pas uitgifte eenmalig  €                 5.000  
Tabel 38 De totale kosten voor GF-afval. 

De totale kosten voor GF-afval zijn € 91.103 per jaar. Hier komen nog eenmalige kosten van € 5.000 bij. 

De totale kosten voor afval inzameling in Buiksloterham wordt dan € 236.362. Dit is een verhoging van € 

35.376 tegenover de huidige situatie. 

 

Criteria bij Scenario Bovengrondse Containers 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe deze scenario zich verhoud tot de criteria.  

Duurzaamheid 

De duurzaamheid wordt getoetst op basis van de CO2 dat vrijkomt bij het scheiden, verzamelen, 

transporteren en verwerken van het rest- en GF-afval. 
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CO2 uitstoot voor de inzameling 

Kilometers heen/terug Toetsenbordweg 15,5 km 

Kilometers op basis van containers 13 km 

Kilometers inzameling 28,5 km 

Uitstoot per inzameling 92 kg CO2 

Uitstoot per ton afval 7 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor inzameling 5266 kg CO2 

CO2 uitstoot voor het transport naar het AEB 

Kilometers heen/terug AEB 24 km 

Uitstoot totaal restafval per ingezamelde hoeveelheid 78 kg CO2 

Uitstoot totaal restafval per ton 6 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor transport 4434 kg CO2 

CO2 uitstoot voor de verwerking van restafval bij het AEB 

Uitstoot verbranding restafval per ton 388 kg CO2 

Uitstoot verbranding per ingezamelde hoeveelheid 5323 kg CO2 

Uitstoot per jaar voor verwerking 304496 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314196 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314 ton CO2 
Tabel 38 De CO2 dat vrijkomt voor het restafval. 

Uit tabel 38 is af te lezen de uitstoot voor het restafval 314 ton CO2 is. 

Uitstoot totaal 

Uitstoot restafval 

Uitstoot inzameling per jaar 5266 kg CO2 

Uitstoot transport per jaar 4434 kg CO2 

Uitstoot verbranding per jaar 304496 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314196 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314 ton CO2 

Uitstoot elektrisch voertuig GF-afval 

Uitstoot inzameling per jaar 840 kg CO2 

Uitstoot transport per jaar 32248 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 33 ton CO2 

Uitstoot vergisting CO2 

Vergisting 33 ton CO2 

Totaal uitstoot per jaar 380 ton CO2 
Tabel 39 Uitstoot totaal. 

Uit tabel 39 is af te lezen dat de totale uitstoot 380 ton CO2 is. In tabel 53 zijn de hoeveelheid producten 

te zien dat wordt verkregen met rest- en GF-afval. 

Productie/teruggewonnen totaal 

Elektriciteit per jaar 392 MWh 

Aantal huishoudens 117 huishoudens 

Warmte per jaar 432 Gj 

Aantal huishoudens 13 huishoudens 

Biogas 40040 m3 

Compost 171 ton 

Warmte 77678 kWh 

Condenswater 34835 liter 
Tabel 40 Teruggewonnen producten. 

Hygiëne 

De containers kunnen vies worden naarmate er GF-afval wordt geplaatst in de containers. Om ervoor te 

zorgen dat het GF-afval niet te lang blijft en zorgt voor overlast worden de containers 3 keer per week 

geledigd. De containers worden eens per twee weken schoongemaakt. Om de containers schoon te 

houden is er wel een extra proces van schoonmaak nodig. 
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Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak wordt bepaald op basis van het afstand die een bewoner moet afleggen voor het 

kwijtraken van afval. In deze situatie is er rekening mee gehouden dat naast elk restafval container er 

een bovengrondse GF-afval wordt geplaatst. Een bewoner kan bij het brengen van restafval ook het GF-

afval kwijt. 

Implementatiegemak 

Het implementatiegemak wordt bepaald op basis van de werkzaamheden die nodig zijn voor het 

implementeren van een scenario. In dit geval aan werkzaamheden gaat het om het verstrekken van 

biozakken, het plaatsen van bovengrondse containers en het aanschaffen van een elektrische voertuig 

voor het ledigen van de containers. 

Het verstrekken van biozakken geldt voor elke scenario in dit geval, het plaatsen van een bovengrondse 

container is eenvoudiger in vergelijking met ondergrondse tanks en het aanschaffen van een elektrische 

voertuig is de gemeente mee bekend. Waardoor deze scenario het makkelijkst te implementeren is. 

Robuustheid 

De robuustheid wordt bepaald op basis van hoe gevoelig een oplossing is voor storingen van buitenaf. 

De containers worden al gebruikt voor het inzamelen van GF-afval. De elektrische voertuig zal op maat 

gemaakt moeten worden maar de wagenparkbeheerders van de gemeente hebben hier ervaring mee. 

Aantal rijbewegingen 

Het aantal rijbewegingen voor de inzameling van het restafval zijn net als in scenario ondergrondse 

tanks 1,1 keer per week. Voor het inzamelen van GF-afval verschilt het. In dit scenario zijn de 

rijbewegingen voor het inzamelen van GF-afval drie keer per week. In plaats van een afvalwagen gaat 

het hierbij wel om een elektrisch voertuig. 

 
Figuur 3 Scenario Bovengronds afgebeeld 
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4.7 Scenario Aan Huis 

Dit is een scenario waarbij aan huis GF-afval wordt ingezameld. 

 

Scheiden 

Het scheiden door de bewoners gebeurt door middel van een biozak net als in de scenario’s voor 

ondergrondse tanks en bovengrondse containers. 

 

Verzamelen 

In deze scenario is er geen verzamelplaats zoals een container. Het GF-afval wordt opgehaald aan huis 

bij de bewoners. De gemeente stelt een smartphone applicatie beschikbaar voor de bewoners. Hiervoor 

worden zij geïnformeerd. De bewoners installeren de applicatie op de smartphone. Na het installeren 

kunnen zij zich registreren met hun naam en adres waarmee de inschrijving wordt voltooid. 

De bewoners krijgen elke dag de vraag of zij GF-afval willen aanbieden aan een inzamelaar in dienst bij 

de gemeente als een melding via de applicatie. Hierin is ook een tijd aangegeven voor in de avond 

tussen 18:00 en 22:00. Deze tijd wordt aangenomen omdat er dan meer kans is voor de aanwezigheid 

van de bewoners en omdat er meer GF-afval beschikbaar is door het avondeten. De bewoners kunnen 

antwoorden met een ‘’JA’’ of een ‘’NEE’’. Bewoners zonder een smartphone kunnen via een website 

aangeven dat zij GF-afval willen aanbieden. Om 17:30 worden de antwoorden verwerkt en wordt er een 

route uitgestippeld met de adressen die met een ‘’JA’’ hebben beantwoord. De inzamelaars worden 

bepaald op basis van de vraag voor het afgeven van het GF-afval. Door middel van een forecast kan deze 

nader bepaald worden. De berekeningen zijn op basis van het GF-afval dat vrijkomt in Buiksloterham. 

Nadat het GF-afval is verzameld wordt het gebracht naar het afvalpunt op de Toetsenbordweg. Hier 

vindt de overslagplaats naar een grote container. 

 

Transporteren 

Het GF-afval wordt opgehaald van de Toetsenbordweg en getransporteerd naar de Meerlanden. Hierbij 

is er uitgegaan van een transport hoeveelheid van één container (7150kg) per keer. De afstand die 

hiervoor wordt afgelegd wordt gebruikt voor het berekenen van de uitstoot. 

 

Verwerken 

Het verwerken van het GF-afval gebeurt bij Meerlanden. Zij vergisten het GF-afval en produceren 

hiermee biogas, compost, water, warmte en elektriciteit. 

 

4.8 Criteria Scenario Aan Huis 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe deze scenario zich verhoud tot de criteria. 

 

Kosten Restafval 

Voor dit scenario zijn de hoeveelheden het restafval hetzelfde als bij de scenario’s 2 en 4. Ook is de 

restafval inzameling hetzelfde waardoor de kosten van € 145.259 ook gelijk zijn. De toelichting hiervan is 

te vinden onder scenario 2. 

 

Kosten GF-afval 

Net als voor scenario van bovengrondse containers wordt er in dit scenario ook 3 keer per week GF-afval 

ingezameld. Er is gekozen voor 3 keer per week zodat de bewoners maximaal 1 dag GF-afval hoeven te 

bewaren. Op basis van 7700 kg GF-afval per week wordt er per keer 2566,7 kg GF-afval ingezameld. Per 

huishouden wordt er bij elke inzameling 1,283 kg GF-afval ingezameld. Met een volume capaciteit van 

200 kg per bakfiets kunnen er 156 huishoudens bediend worden. 
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De inzameling met een bakfiets is op dezelfde manier berekend als voor restafval. De gegevens die 

hierbij zin gebruikt verschillen. Er wordt uitgegaan dat een bakfiets met een snelheid van 15 km per uur 

rijd. De tijd voor het afhalen van GF-afval bij één huishouden is 1,5 minuten. De beschikbare tijd die een 

werknemer heeft voor het afhalen van het GF-afval is 210 minuten en hiermee kan een werknemer per 

keer bij 140 huishouden GF-afval inzamelen. Om 2000 huishoudens te kunnen bedienen zijn er 14,29 

bakfietsen nodig. Deze zijn voor de berekeningen naar beneden afgerond. Deze gegevens zijn in tabel 41 

af te lezen. 

 

Capaciteit op basis van tijd 

Aantal kilometers heen en terug Buiksloterham 7,75 km 

Gemiddelde snelheid per uur 15  km 

Gem. tijd voor het afhalen van afval per huishoudens 1,50  minuten 

Totale rijtijd heen en terug Buiksloterham 31  minuten 

Beschikbare werktijd per werknemer/bakfiets voor inzameling 4 uren 

Aantal minuten beschikbaar per werknemer 210 minuten 

Aantal huishoudens per beschikbare tijd 140 huishoudens 
Tabel 41 Beschikbare tijd per werknemer. 

 

Kosten voertuig 

Kosten per voertuig per uur incl. afschrijving  €           0,96  

Kosten voertuigen totaal per dag  €           54  
Tabel 42 Kosten bakfietsen 

 

Bij het berekenen van de kosten van de voertuigen blijkt dat per bakfiets per uur de kosten € 0,96 zijn. 

Dagelijks zijn de kosten voor alle bakfietsen € 54. 

 

Personeelskosten 

Kosten per FTE  €                     65,00  1 FTE 

Kosten FTE totaal per dag  €                   910,00  14 
Tabel 43 De personeelskosten. 

 

Voor de werknemers die het GF-afval gaan inzamelen met bakfietsen wordt uitgegaan dat de uurloon € 

13 wordt. Dit bedrag is genomen omdat hiervoor studenten gebruikt kunnen worden uitgaande dat de 

minimumloon bruto € 8,96 is (Minimumloon, 2017). Op basis van 5 uren per dag kost een werknemer € 

65. Voor 14 werknemers is dit € 910 per inzameling. De transport en verwerkingskosten voor het GF-

afval per inzameling is € 125,77. 

 

Kosten totaal 

Kosten voertuig per keer  €                   54  

Kosten FTE per keer  €                 910  

Onderhoud voertuig per keer  €                   18  

Kosten totaal per inzameling  €                 982  

per ton  €                 383  

Kosten transport naar Meerlanden per inzameling  €                 126  

Totale kosten voor restafval per inzameling incl. verwerking  €             1.108  

per ton  €                 432  

Kosten per jaar  €        172.780  

Kosten biozak alle huishoudens per jaar  €           12.167  

Kosten per jaar  €        184.946  
Tabel 44 De kosten voor GF-afval per inzameling. 
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In tabel 44 zijn de kosten af te lezen die worden gemaakt per inzameling en per ton GF-afval. De 

loonkosten voor het personeel blijken in deze scenario de meeste kosten te vormen voor de inzameling. 

Voor het GF-afval zijn de totale kosten per jaar € 184.946. Uit tabel 45 is af te lezen dat de loonkosten 

met 77% de meeste kosten vormen voor dit scenario. Deze scenario is € 129.129 duurder in vergelijking 

met de huidige situatie. 

 

Kosten GF-afval vast 

Voertuig per jaar  €                  8.400  

Kosten GF-afval variabel 

Kosten FTE per jaar  €             141.960  

Biozak voor huishoudens 1 per 3 dagen  €                12.167  

Kosten onderhoud voertuig  €                  2.800  

Kosten transport en verwerking  €                19.620  

Totaal kosten GF-afval per jaar  €             184.946  

  

Kosten totaal GF- en restafval  €             330.206  

Kosten in vergelijking met scenario ''0''  €            -129.219  

  

Kosten mobiel applicatie eenmalig  €                  5.000  
Tabel 45 De totale kosten per jaar voor dit scenario. 

 

Overige criteria 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe deze scenario zich verhoud tot de overige criteria. 

Duurzaamheid 

De duurzaamheid van een scenario is aangegeven met de hoeveelheid CO2 dat vrijkomt en wat en 

hoeveel van welk product er wordt teruggewonnen. Net als voor de scenario’s ondergronds en 

bovengronds is de hoeveelheid CO2 dat vrijkomt 314 ton per jaar. Voor het GF-afval is de uitstoot 33 ton 

CO2 per jaar. Het verschil tussen met de huidige situatie is 97 ton CO2. 

Uitstoot totaal 

Uitstoot restafval 

Uitstoot inzameling per jaar 5266 kg CO2 

Uitstoot transport per jaar 4434 kg CO2 

Uitstoot verbranding per jaar 304496 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314196 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 314 ton CO2 

Uitstoot elektrisch voertuig GF-afval 

Uitstoot inzameling per jaar 129 kg CO2 

Uitstoot transport per jaar 32378 kg CO2 

Totaal uitstoot per jaar 33 ton CO2 

Uitstoot vergisting CO² 

Vergisting 33 ton co² 

Totaal uitstoot per jaar 380 ton co² 
Tabel 46 De uitstoot voor het scenario Aan Huis 

Hygiëne 

In dit scenario wordt er geen GF-afval verzameld op een verzamelplek zoals in containers. Het GF-afval 

wordt gelijk overhandigt aan de werknemer die het inzamelt. Hierdoor ontstaan er geen onhygiënische 

situaties. 

Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak hangt af van hoe dichtbij een container of een verzamelplek staat en hoeveel moeite 

een bewoner moet doen. In dit geval wordt het GF-afval aan huis ingezameld waardoor de bewoner in 

vergelijking met de overige scenario’s weinig moeite hoeft te doen. 

Implementatiegemak 
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Het implementatiegemak wordt bepaald op basis van de werkzaamheden die moeten gebeuren voor 

het implementeren van een scenario. Voor dit scenario bestaat de implementatie uit het aanschaffen 

van bakfietsen, het laten ontwikkelen van een mobiele applicatie en de organisatorische 

werkzaamheden voor het inzamelen van GF-afval. 

Robuustheid 

Dit scenario is niet gevoelig voor storingen van buitenaf wel moet organisatorisch veel gebeuren 

waardoor dit scenario als gemiddeld robuust wordt beoordeeld. 

Aantal rijbewegingen 

Het aantal rijbewegingen  worden beoordeeld op basis van de voertuigen en het aantal keren dat deze 

rijden in Buiksloterham. Omdat het hierbij gaat om bakfietsen waarbij bijna geen CO2 uitstoot wordt 

veroorzaakt  worden het aantal rijbewegingen als weinig beoordeelt.  

 

 
Figuur 4 Scenario Aan Huis afgebeeld
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6. Bijlage Interviews Organisaties 

Interview Ruimte & Duurzaamheid 

Naam: Froukje Anne Karsten 

Functie: Adviseur Duurzaamheid 

Locatie/afdeling: Ruimte & Duurzaamheid (Weesperplein 8) 

Rol: Interne Bedrijfsbegeleider 

Datum: 16.09.2016 

 

- Wat is de visie van Ruimte & Duurzaamheid als het gaat om afval? 

Dat is 100% afval recycling dus een echte circulaire economie. 

 

- Wordt het afvalwater (zwart en grijs) al opgehaald door middel van vacuüm? Of hoe gaat het 

anders in Buiksloterham? 

Het wordt binnenkort geïnstalleerd. Hier is waternet verantwoordelijk voor. Voor een woningcomplex 

van ongeveer 500 woningen van de Alliantie gaat dit gebeuren. Hierover is meer info te verkrijgen bij 

Waternet. 

 

- Gaan er vacuümleidingen komen voor GF-afval. Nog wel contact met woningbouwvereniging? 

Nee dit is niet gedaan omdat de woningbouwverenigingen dit te duur vonden. 

 

- Is het bekend of de vergisters centraal of decentraal worden geplaatst? 

De vergistingsinstallatie wordt centraal op het water geplaatst. Nog doorvragen aan Waternet. Dit 

betreft een klein deel van het onderzoek. 

 

- Is de verwerkingscapaciteit van de vergisters bekend? 

Ook een vraag aan waternet. Hier hoeft geen rekening mee gehouden te worden tijdens dit onderzoek. 

 

- Is het bekend hoeveel GFT afval er beschikbaar zal komen vanuit de bewoners?  

Hoeveelheid 73% van het totaal afval is restafval(niet gescheiden). Hierbij behoort 79,4 kg GF 

en 12,5 kg Tuinafval. Dit komt uit het uitvoeringsplan afval. Is dit te gebruiken. 

Dit informatie uit het uitvoeringsplan afval is bruikbaar. Dit is ook te overleggen met de makers van dit 

plan voor meer informatie. Hier hebben Steff la Févre en Ruben Voerman het afvalservice meer 

informatie over. 

 

- Is het ook de bedoeling dat ik bedrijfsafval meeneem in mijn onderzoek? 

Bedrijfsafval zoals van restaurants kan meegenomen worden. Omdat het hier geen concrete wijze van 

afvalverzameling gaat kunnen hotels hier ook aan bijdragen. 

 

- Wat gaat er nu mis? Is het ook te duur of te veel verkeer welke na effecten heeft het. Dus 

waarom vergisters. 

Er wordt op dit moment te weinig afval gescheiden. Dit heeft effecten op het milieu en verkeer. Er 

kunnen voordelen behaald worden. In hoeverre dit gebeurd moet nog onderzocht worden. 

 

- Welke stakeholders zijn hierbij betrokken en wat is de rol van deze stakeholders? 

Waternet – Bedenker van plan. 

Uitvoerder en verantwoordelijk voor waterleidingen, vacuumleidingen voor afvalwater en vergisters. 

AEB: Op dit moment gaat al het afval hiernaartoe. Het wordt gescheiden en verwerkt op verschillende 

manieren. 
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Gemeente afvalservice: Zijn regelen het ophalen van afval en het plaatsen van containers en doorsturen 

naar het AEB. 

Lokale bewoners: De vraag is of zij wel afval willen scheiden. De bewoners hoeven hiervoor niet 

benaderd te worden. 

Restaurants en hotels: Omdat hier veel GF-afval vrijkomt is dit een goede resultaat voor het scheiden 

De vraag is of zij dit interessant vinden. 

 

- Wat nog meer met dit onderzoek? Wat voor advies moet er verkregen worden. Hoe ziet de 

gewenste situatie eruit. Welke informatie mist er? 

Het gaat uiteindelijk om de vraag ‘’Hoe kan het GF-afval verzameld en getransporteerd?’’. 

 

- In het uitvoeringsplan afval staan al verschillende scenario’s. Hieronder zijn deze scenario’s te 

zien. Is dit een goede uitgangspunt voor het onderzoek? 

 

Ja dat is het wel. Hier kan meer informatie over verkregen worden en sommige scenario’s kunnen als 

een voorbeeld dienen. 

 

- WAND  vraag: Wat als we niets doen. 

Als we niets doen wordt de missie niet behaald en kunnen er niet zoveel grondstoffen worden 

teruggewonnen. Natuurlijk heeft dit nadelige gevolgen voor het milieu. 
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Interview Waternet  

Onderwerp: Vergisters en aanvoer hiernaar 

Gegevens over vergister en meer info 

Naam en functie: Enna Klaversma, Adviseur Watertechnologie  

Afdeling: O&A Ontwerp en aanleg 

Naam en functie: Marcel Zandvoort, Onderzoeker 

Rol: Informatie verstrekken over de vergisters 

Datum: 21.09.2016 

 

- Is het al bekend hoe afvalwater wordt opgehaald in Buiksloterham?(Vacuüm of normale wijze) 

Voor ongeveer 500 woningen van de woningbouwvereniging de Alliantie is het vacuüm en gescheiden. 

Voor de rest van de gebouwen is het nog niet bekend. Project van de Alliantie heet de Cityplot. 

- Voor GFT-afval is er op dit moment geen sprake van een dispenser en leiding? Klopt het dat het 

verboden is om dit op de riolering aan te sluiten? 

Voor GFT-afval in Buiksloterham is er inderdaad nog geen sprake van een dispenser. Waternet wilt dat 

hier onderzoek naar wordt gedaan. Het is verboden om het aan te sluiten op de bestaande riolering 

omdat de effecten hiervan nog niet bekend zijn. 

- Hoeveel woningen zijn hierop aangesloten voor het geval dat ook dispensers gaan worden 

aangesloten? 

De installatie van dispensers zijn nog niet bekend. Over de hoeveelheid woningen wordt er nog 

informatie verkregen van Waternet. 

- Een centrale vergister klopt dit? Gehoord dat dit op het water gezet wordt. Klopt dit? 

Er komt centraal een vergistingsinstallatie op het water. Deze zal dichtbij de 500 woningen met 

vacuumleidingen komen te liggen. Op het onderstaand afbeelding is de locatie te zien. 

 

- Waar wordt dit gezet? Exacte locatie? Is er dan veel plek vrij om GF afval te plaatsen? 

Deze vraag is eerder beantwoord. Het is de bedoeling dat GF-afval gelijk naar de vergister gaat en niet 

dat het wordt opgeslagen in de buurt. 

- Dus onderzoek hoe GF-afval van de bewoners(woningen) naar de vergisters moeten? 

Ja het gaat hier ook om de vraag waar de vermaler geplaatst moet worden. Dit kan bijvoorbeeld in het 

gebouw maar ook buiten of bij de vergister. 

Vergister op het water

Prive kavels

Woningen van de Alliantie
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- Heeft de vergister een bepaalde maximum aan te verwerken GFT-afval of waterafval? Hoeveel 

bewoners worden hierop aangesloten? Om te weten wat er met de rest moet? 

De vergister wordt geplaatst met een capaciteit zodat de 450 woningen hiermee verwerkt kunnen 

worden. Bij de berekening gaat Waternet ervanuit dat er 250gr per persoon per dag aan GF-afval 

vrijkomt en wordt verzameld. 

- Als dit in de vergister moet worden geplaatst, wordt het eerst gesorteerd? Wat gebeurt er als 

er ook ander restafval inzit? 

Het is de bedoeling dat GF-afval schoon wordt gedeponeerd. Dus dat er geen sorteer proces plaats vind. 

Er kan wel een controleproces geplaatst worden zodat de kans dat restafval hierin gaat minimaal wordt.  

- Wordt het GFT –afval los gedeponeerd? 

Het GF-afval moet eerst worden vermalen voordat het de vergister in gaat. 

- Moet GFT-afval zodanig toegeleverd worden dat er geen andere afval bijzit? 

Het is moeilijk om 100% controle uit te voeren. Dit moet geminimaliseerd worden door de bewoners te 

informeren en eventueel een controleproces in te plaatsen. 

- Is er een verschil tussen GF en GFT afval? 

Het gaat om GF(groente- en fruitafval). De vetten die hierin zitten zijn belangrijk. Tuin afval is moeilijk te 

vergisten omdat het ook harde deeltjes bevat. 

- Wat heeft Waternet nodig om het opdracht uit te kunnen voeren? 

Waternet wilt een oplossing voor het verzamelen en het vervoeren van GF-afval naar de vergister. 

- Wat wilt Waternet uiteindelijk bereiken? Als een voorbeeld dienen? 

De klimaatdoelstellingen behalen voor 2020. Het gaat hierbij vooral om emissies. Dit is een manier van 

duurzaam energie en warmte opwekken. 
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Interview Programma Afvalteam 

Onderwerp: Informatie voor de afvalinzameling. 

Naam: Stef Le Fevre 

Functie: Planoloog 

Datum: 17.10.2016 

Locatie: Rozenburglaan 

- Wat is de logistieke strategie van de afvalservice?(kosten, efficiency en duurzaamheid) Zijn 

er logistieke doelstellingen bepaald en KPI’s? 

Tot nu toe werden er geen KPI’s gebruikt. Op dit moment wordt het afval ophalen per stadsdeel 

bestuurd. Binnen 2 jaar zal dit centraal gebeuren. Er zijn voorbereidingen om dan wel KPI’s in te voeren. 

 

- Hoe ziet de grondvorm eruit voor huishoudelijk restafval? 

bewoners – container – transport – AEB? 

Ja, dit geld voor het restafval en het klopt maar niet overal in Amsterdam. 

 

- Hoe ziet de grondvorm eruit voor gescheiden GF(T)? in Nieuw-west grijze vuilniszak. 

bewoners – gescheiden container – transport – AEB 

Er zijn in meerdere stadsdelen experimenten hiervoor zoals in Nieuw-West. Binnenkort zal het GF afval 

ook nagescheiden worden. Dit betekend dat wanneer het in restafval wordt geplaatst ook gescheiden 

kan worden. 

 

- Zijn er scheidingsmiddelen(zakken, emmers) voor het scheiden van afval? 

In west is er de grijze vuilniszak. Eerder is in de G-buurt in stadsdeel Zuid-Oost geprobeerd om met 

verschillende kleuren afvalzakken, afval te scheiden. Hierbij moet het worden nagescheiden en dit 

brengt een extra proces met zich mee. 

 

- Welke soorten containers zijn er ? 

Bovengronds, Ondergronds, Met pasje, Op afstand melding van volume en met wormen 

Hier heeft de asset manager van containers meer info over. Dat is Michel Kuigen. 

In noord wordt gebruik gemaakt van containers met pasjes. Er is gebleken dat dit te duur is. Deze zullen 

op den duur vervangen worden waarbij in heel Amsterdam één container zal gebruikt worden. 

 

- Welke soorten vrachtwagens zijn er ? 

De asset manager van voertuigen is Edwin Hingeling. Hij heeft meer informatie hierover. Ook heeft Evan 

Semonidas hier meer kennis van. 

 

- Hoe wordt dit bestuurd? Wie neemt besluiten? Wie zorgt voor de planning, implementatie 

containers? 

Per stadsdeel gebeurt de besturing en planning nog op verschillende manieren. Cindy Beren kan meer 

informatie geven over de werkwijze in stadsdeel Noord. Zo wordt er in de stadsdelen met een papieren 

lijst gewerkt waarop postcodes staan van welk gebied het afval geleegd moet worden. Ook wordt er in 

stadsdelen gewerkt met een dashboard waarop staat welk gebied er geleegd moet worden. Henk 

Groenendaal heeft informatie over routeplanning. 

 

- Wat zijn de kosten op dit moment die worden gemaakt voor het restafval? Hoe zijn deze 

ingedeeld? 

Er is een spreadsheet beschikbaar en deze wordt opgestuurd. Het is vertrouwelijk. Ronald van der Steen 

is de business controller. Hij en Rob van Hooft hebben meer informatie. 
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- Wat zijn de redenen dat GF-afval niet eerder is gescheiden? Wat is er geprobeerd en wat ging er 

mis? 

Er is veel geprobeerd. Omdat het in elk gebied(stadsdeel) verschillend is, is besloten om dit klein te 

houden en te experimenteren met pilots. Het is nog in een fase waarbij veel wordt geprobeerd. Dit zal 

meer informatie moeten verschaffen voor in de toekomst. 

 

- Wat is de speelruimte als het gaat om innovatie en gebruik van nieuwe middelen zoals 

vrachtwagens, containers en zakken(emmers)? 

Er is veel mogelijk. Velen zullen zeggen dat opties niet mogelijk zijn hoewel dit in de meeste gevallen wel 

kan.  Het is belangrijk om zelf een overweging te maken wat wel en niet kan.  

 

- Advies waarbij een vrachtwagen is met 2 compartimenten? http://www.dar.nl/plastic 

http://afvalonline.nl/artikel?id=14912 

Is dat mogelijk. 

Dit is eerder geprobeerd in Purmerend. De inwoners geloofden niet dat het afval apart werd verwerkt 

waardoor er niet veel werd gescheiden. 
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Interview Stadsdeel Noord Gemeente Amsterdam 

Onderwerp: Afvalverwerking in stadsdeel Noord 

Naam en functie: Cindy van Beeren, Projectleider inzameling stadsdeel Noord 

Naam en functie: Jordy Veltmeijer, Planner stadsdeel Noord 

Datum: 31.10.2016 

 

- Heeft het stadsdeel Noord nog andere ambities/strategie/doelstellingen dan wat er staat in 

het uitvoeringsplan afval? 

Nee, deze komt overeen met de strategie van de gemeente Amsterdam. 

 

- Afval grondvorm. Containers – ophalen – AEB. Klopt dit? Is er nog afval dat ergens anders 

wordt gebracht? 

Stadsdeel Noord heeft een andere wijze van werken omdat het in Noord vooral gaat om perscontainers 

die gesloten zijn. Hierbij moet je denken aan ondergrondse containers die bij het optillen niet vanuit de 

onderkant geleegd kunnen worden. Om deze containers te legen moet het worden omgekiept. 

Stadsdeel Noord heeft niet de nodige installatie hiervoor. 

 

In Noord wordt er gewerkt met een wisselsysteem. Een volle container gaat op de wagen en een lege 

zetten we hier voor terug op locatie. Er gaan in totaal 4 stuks restafval containers op 1 wagen. Van glas 

en papier gaan er 8 stuks op 1 wagen. Voor restafval rijden we dus met 4 volle containers naar Icova. 

Hier worden de containers geleegd, van binnen gereinigd en klaar gezet voor de chauffeurs om weer 

leeg mee terug te nemen. Het betreft een bovenlossend systeem. Icova transporteert het restafval naar 

het AEB. Noord betaald hiervoor overslagkosten aan Icova. Er loopt hiervoor een aanbesteding overslag 

in Noord.  

 

In nieuw uit te breiden gebieden in stadsdeel Noord worden alleen het nieuw Amsterdams systeem 

(OIS) geplaatst zoals in de rest van Amsterdam op dit moment (onderlossend).  

 

- Waar zijn jullie verantwoordelijk voor als het gaat om afvalverwerking in stadsdeel Noord? 

Wij zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en de verwerking van containers. Dus ook het ophalen en 

ledigen van containers. 

 

- Hoe is de organisatie opgebouwd? Welke afdelingen en functies? 

Stadsdeel Noord heeft weinig personen in dienst op het kantoor. De projectleider inzameling is 

verantwoordelijk op dit moment voor het plaatsen van de containers indien deze vervangen moeten 

worden en/of bij uitbreiding van een gebied.  

 

Wesly Schaefer (teamleider chauffeurs) is verantwoordelijk dat alle containers worden geleegd. Boven 

en ondergronds en minicontainers. In bepaalde gebieden (Landelijk Noord) worden de containers van 

restafval, papier en glas door een particuliere partij geleegd. 

 

Jordy is de planner. Met de software krijgt hij een melding als een container vol is. Hierbij kan ook 

gekeken worden wat de inhoud(volume) is van een container. Aan de hand hiervan maakt hij dagelijks 

een planning(route) met te legen containers die hij geeft aan een chauffeur. 

 

Er is een projectleider, planner, secretaresse en teamleider van de chauffeurs. 
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- Plaatsen containers, ophalen afval en het kiezen van middelen hierbij. Wie is 

verantwoordelijk? 

Het plaatsen van een container gebeurt samen met een ingenieursbureau. Voor de keuze van middelen 

was stadsdeel Noord verantwoordelijk maar omdat er is afgesproken om in elke stadsdeel dezelfde 

containers te gebruiken wordt dit centraal gestuurd. 

 

- Welke soorten containers hebben jullie in gebruik? Met pasje, perser 

volume(vulgraad)melding. 

In stadsdeel Noord zijn er meerdere soorten containers. Oude containers hebben een toegang met 

pasje, een perser en een meter voor de vulgraad. De vulgraad wordt gemeten op basis van hoe vaak de 

container wordt gebruikt(klepje van de container). De oude containers worden uitgefaseerd met ingang 

van 2017. Het zal ongeveer tot en met 2019 duren totdat alle oude containers worden verwisseld. 

 

Nu alvast worden er nieuwe containers geplaatst waarbij geen pasjes systeem zal gebruikt worden. Deze 

containers worden in alle stadsdelen geplaatst. 

 

- Welke soorten vrachtwagens hebben jullie in gebruik? 

Vooral vrachtwagens waarbij een hele container in kan. Deze zullen gebruikt worden totdat de gesloten 

ondergrondse containers niet meer in gebruik zijn. Hiernaast worden ook nieuwe vrachtwagens in 

geleased om de nieuwe(open) containers te legen. 

 

- Van wat voor software/ict maken jullie gebruik van? 

Enevo. Dit is een software voor de vulgraadmeter van containers. Hiermee kan gezien worden hoe vol 

een container is. Er is een standaard voor volume afvalzak. Als een klep van een container wordt 

geopend wordt dit ook geregistreerd. De melding hiervan gaat naar de planner. 

 

Welvaarts Weegsystemen. Dit is een software om het gewicht van een container te meten wanneer 

deze wordt opgehaald. Ook kan het gemeten worden wanneer de container geleegd is om het verschil 

te zien. 

 

HLC. Dit is de Container Management System(CMS). Deze software wordt gebruikt op de oude/huidige 

containers met een toegangscontrole. Hiermee wordt de toegangscontrole met een pasje beheerd en 

wordt de vulgraad van de container geregistreerd. 

 

- Doen jullie ergens in Noord aan GF-afval inzameling? 

Er wordt in stadsdeel Noord geen GF-afval ingezameld. 

 

- Er is vastgesteld dat GF-afval inzameling per stadsdeel georganiseerd kan worden. Hebben 

jullie plannen om hier wat mee te doen? 

Nee, hier hebben wij nog niet over nagedacht. Vernomen is dat er een pilot zal plaatsvinden op Java-

eiland en de uitkomsten hiervan bruikbaar kunnen zijn. 

 

- Hebben jullie een plan voor Buiksloterham als het gaat om afval inzameling? 

Hier worden zoals gewoonlijk nieuwe ondergrondse containers geplaatst. Op bepaalde plaatsen zullen 

ook containers geplaatst worden voor plastic en papier. 

 

- Hebben jullie een idee van welke kosten er samenhangen met de inzameling en verwerking 

van afval? Bijvoorbeeld de kosten voor containers en vrachtwagens. 
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Er is wel een excel bestand waarin kosten staan. Hierin staan bijvoorbeeld kosten voor containers. Deze 

worden nog opgestuurd. 

 

- Worden er KPI’s gemeten in de organisatie? 

Nee, KPI’s worden niet gemeten. 
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Vragenlijst Afval Energie Bedrijf Amsterdam. 

Naam: Marieke van Nood 

Functie: Strategisch Adviseur 

Onderwerp: Verwerking van organisch afval. 

Datum: 29 november 2016 

 

-          Komt er op dit moment bij het AEB gescheiden GFT(organisch)-afval binnen? Zo ja, wat 

wordt hiermee gedaan? zoals vergisting? 

Nee, er komt nu geen gescheiden GFT bij AEB binnen. 

 

-          Vindt er op dit moment bij het AEB voor GFT(organisch)-afval na scheiding plaats? 

Nog niet. Pas vanaf eind 2017 wordt er organisch afval nagescheiden uit de restafval zakken 

(huishoudelijk afval uit Amsterdam en partnergemeenten). Het gaat dan om 110 kton per jaar ONF. 

 

-          Hoe komt het restafval en/of GFT-afval binnen? Wordt het gewogen? Wordt er op basis 

hiervan afgerekend? 

GFT: nvt. Restafval wordt gewogen (wagens worden gewogen bij binnenrijden en weer bij uitrijden. 

Verschil is volume dat wordt afgerekend. 

 

-          Hoeveel kost de verwerking restafval?(per ton) Waaruit zijn deze kosten opgebouwd? 

Tussen de 65 - 70 euro per ton exclusief verbrandingsbelasting. Deze kosten zijn opgebouwd uit vaste 

kosten en variabele kosten. 

 

-          Zijn er nog gegevens bekend als uitstoot en emissie bij de verbranding rest en/of GF 

afval? 

Bij de verbranding van restafval wordt energie opgewekt en warmte. Er komen emissies vrij, waaronder 

CO2. Netto wordt er CO2 vermeden met dit proces. In onze jaarverslagen kun je de precieze getallen zien 

per jaar. Zie aebamsterdam.nl. 

 

-          Zijn er ook andere partijen betrokken bij de verwerking van GFT-afval als dit gebeurd? 

NvT 

 

-          Wat voor belang heeft het AEB bij het ontvangen van gescheiden GFT-afval? 

AEB gelooft in de transitie naar een circulaire economie en wil daar aan bijdragen. Voor GFT-afval geldt 

dat het van betere kwaliteit is als het aan de bron wordt gescheiden. Het kan dan hoogwaardiger 

worden gerecycled. Daarom stimuleert AEB dat dat gebeurt. Wat in de restafval zak achterblijft haalt 

AEB er uit (vanaf eind 2017) omdat dat kan worden ingezet als biogranulaat, zodat er biobrandstoffen 

van kunnen worden gemaakt. Dat is duurzamer dan verwerken in een AEC met energieterugwinning. 



61 

7. Bijlage Interviews Stakeholders 

Interview\gesprek CREM Waste Management 

Naam: Frits Steenhuisen 

Onderwerp: Ervaringen m.b.t oplossingen en het gedrag van de bewoners 

Datum: 26.10.2016 

Tijd: 11:00 

 

De heer Frits Steenhuisen was mede eigenaar van het bedrijf CREM. CREM zette zich in voor een 

duurzame economie en maatschappij. Zij hielpen bedrijven, overheden en maatschappelijke 

organisaties bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van strategieën die bijdragen aan een 

duurzame samenleving. Sinds kort is hij zelfstandig doorgegaan onder de naam van CREMWM (waste 

management). 

 

Frits Steenhuisen heeft verschillende onderzoeken gedaan en adviezen uitgebracht als het gaat om 

waste management. Hierbij valt te denken aan het opzetten van pilots, adviseren van nieuwe manieren 

om afval te verzamelen en het restafval wegen om in kaart te brengen hoeveel van welk afval er vrij 

komt. 

 

- Welke gegevens als het gaat om het GF-afval dat vrijkomt kan ik het best gebruiken voor 

mijn onderzoek? 

Om de volume van het GF-afval te weten dat ongeveer zal vrijkomen in Buiksloterham kan je het best 

een gemiddelde nemen van bijvoorbeeld heel Amsterdam of een wijk zoals Ijburg en Java-eiland. Ijburg 

is het meest geschikt omdat hier sprake is van laag- en hoogbouw en het betreft ook een nieuwe wijk. 

De gewogen gemiddeldes van Ijburg in april 2015 zijn bekend. Hier heb ik zelf onderzoek naar gedaan. 

Deze zal ik ook naar je mailen. Ik adviseer ook dat je deze gegevens gebruikt in je onderzoek. 

 

Het is nooit bekend precies hoeveel GF-afval er vrij kan komen. Om dit te bepalen worden er 

steekproeven gedaan waarbij restafval wordt opgehaald van verschillende containers in de buurt. 

Hierbij gaat het om 750kg restafval wat ongeveer 150 vuilniszakken is. Deze worden opengemaakt en de 

inhoud wordt gescheiden naar GF-, tuin-, papier-, plastic- en restafval. Hiervan worden de gemiddeldes 

gebruikt om te kijken wat er vrijkomt. 

 

- Ik heb op internet een onderzoek van u gevonden dat is gehouden in de T-buurt in 

Amsterdam- Zuidoost. Kunt u mij hier meer over vertellen? 

Er is een onderzoek gedaan in Zuidoost en dat was een aangewezen buurt. Door middel van 

nieuwsbrieven, het aanspreken op straat en het houden van een bewonersavond was het de bedoeling 

om de bewoners te informeren voor het scheiden van afval in 4 verschillende gekleurde afvalzakken. 

Uiteindelijk heeft dit niet geholpen omdat de bewoners niet genoeg betrokken waren. Dit kwam door de 

achtergrond van de bewoners. Het ging hier vooral om allochtonen. Bij de campagne en het betrekken 

van mensen is hier niet over nagedacht. Bijvoorbeeld sommigen bewoners konden geen of gebrekkig 

Nederlands en/of de nieuwsbrieven en informatiemateriaal werden niet gelezen. Uit het onderzoek is 

naar voren gekomen dat als mensen GF-afval scheiden dat wel van goede kwaliteit is. En de mensen 

willen hun GF-afval zo dicht mogelijk van hun woning dumpen. 

 

Hierbij wil ik zeggen dat communicatie heel belangrijk is. Naar een bewonersavond komen er heel 

weinig mensen. Er moet gericht campagne gevoerd worden om de bewoners bewust te maken. 

 

- Kunt u mij meer vertellen over uw ervaringen als het gaat om het scheiden van GF-afval 

thuis? 

Bewoners willen het liefst geen extra afval bak thuis omdat zij geen plek hebben en/of dit te veel ruimte 

inneemt. Het liefst worden aparte afvalzakken gebruikt. Emmers zijn niet te doen omdat mensen deze 

na het legen weer terug het huis in moeten brengen. Dus zoals het bij restafval gaat, het dumpen van 

een afvalzak als je het huis verlaat is niet mogelijk. Hierbij moet ook bedacht worden dat een emmer 

kan stinken en vaak schoongemaakt moet worden. 
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Bewoners denken vaak dat zij weinig GF-afval produceren maar dat is niet zo. De volume van GF is 

behoorlijk minder dan ander soort afval. Hoewel de volume minder is, is het veel zwaarder dan 

bijvoorbeeld plastic en papier. Als bewoners zich hiervan bewust zijn zullen zij ook meer scheiden. 

 

- Kunt u mij meer vertellen over uw ervaringen met containers op straat? 

Containers op straat voor GF-afval is een moeilijke implementatie. Om overal verschillende containers te 

plaatsen voor elke soort afval dus ongeveer 5 stuks is niet haalbaar. Om ook te bedenken dat de 

bewoners deze zo dichtbij mogelijk het huis willen hebben is dit moeilijk. 

 

Alleen het plaatsen van afvalzakken op een verzamelplek is ook niet te doen. Dit komt door de 

ongedierte die er in Amsterdam aanwezig zijn. 

 

- Heeft u ook kennis van het transporteren van afval? 

Dit hangt vooral samen met de soort container waarin afval wordt verzameld. Bijvoorbeeld voor de 

ondergrondse containers is er een speciaal vrachtwagen die deze kan optillen. 

 

Bevindingen uit het ontvangen bestand: Rapport sorteeranalyse Amsterdam Oost 2015. 

Voor de proef op ijburg zijn de monsters verzameld. 

 

 

 

 

 

- Wat kwam er uit het sorteeranalyse? 

Restafval 244kg per inwoner per jaar 

40% (96kg) van het huishoudelijk restafval is GFT-afval. Gegevens zijn per kg/inwoner/jaar. 

- 58kg groente- en fruitafval 

- 24kg voedselresten 

- 1kg dranken in restafval 

- 6kg brood in restafval 

Totaal te vergisten afval is 89kg. 

Dit is afgerond 244 gram per inwoner per dag. 
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Interview Eigen Haard 

Naam: Remi van Paassen 

Organisatie: Eigen Haard 

Functie: Ontwikkelaar 

Datum: 6 januari 2017 

 

- Heeft u initiatieven die betrekking hebben op een circulair Buiksloterham? 

Er wordt gedacht aan zonnepanelen voor het project De Vrije Kade. 

 

- Bent u bekend met de mogelijkheden als het gaat om GF-afval scheiding en de vergisting 

hiervan? 

Hier hebben wij informatie over gekregen omdat de Nieuwe Sanitatie mogelijk toegepast zou worden in 

heel Buiksloterham. 

 

- Wat vindt u belangrijk als het gaat om afvalscheiding en inzameling? 

Hier hebben we als bedrijf niet naar gekeken om te kunnen melden wat wel en niet belangrijk is. Het is 

natuurlijk voor ons belangrijk dat het gebouw schoon is en niet vaak onderhoud vereist. 

 

In ons geval zou het belangrijk zijn hoe de bewoners hierop reageren. Of zij zich wel aan de 

voorschriften houden of niet is een complexe kwestie. 

 

- Wat vindt u van een verzamelplaats in het gebouw? 

Ontwikkelaars willen zo veel mogelijk ruimte gebruiken voor woningen waardoor een plek hiervoor 

vrijhouden niet gewenst is.  

 

Het is ook moeilijk in verband met de onderhoud en controle hiervan. Een huismeester moet dan 

controleren of dit goed gebeurt en dat het geen overlast veroorzaakt. Hier gaat het om stankoverlast en 

natuurlijk afval dat in het gebouw blijft. Een parkeerplaats buiten is wel geschikt hiervoor. 

 

- Als u keukens plaatst in een woning, houdt u dan rekening met afvalscheiding? 

De sociale huurwoningen voor het project de vrije kade in Buiksloterham worden de keukens 

ingebouwd. Dit gebeurt niet voor de koopwoningen. Bij de keukens wordt er geen rekening gehouden 

met afval en afvalscheiding. 

 

- Heeft u plannen voor voedsel vermalers in de keuken? 

Nee, dit kost natuurlijk geld. Dit kan ook niet meer omdat Waternet de Nieuwe Sanitatie niet meer gaat 

implementeren. 

 

- Bent u bereid om een ruimte vrij te houden voor GF-afval inzameling in een parkeergarage 

of kelder? Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld max 4 m
2. 

(Voor een afval vermaler of 

container voor GF-inzameling.) 

Privé parkeerplek op straat zou kunnen. Maar in een garage of kelder is niet gewenst door ontwikkelaars 

en woningcorporaties. 

 

- Wat vindt u belangrijk als het gaat om afvalwagens die door de buurt rijden? 

Dit is niet belangrijk voor ons. 
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Hoe zou u de volgende criteria beoordelen voor GF-afval scheiding? Hiermee wil ik graag te weten 

komen wat u wel en niet belangrijk vind. Zijn er nog andere criteria die ik kan toevoegen? 

· Kosten (Bent u bereid om iets meer te betalen voor GF-afval scheiding?) 

Kosten zijn heel belangrijk voor ontwikkelaars en woningcorporaties omdat zij streven naar maximale 

winst op de woningen. 

 

· Uitstoot (Hierbij gaat het om de uitstoot van schadelijke stoffen door afvalwagens.) 

Uitstoot is niet belangrijk omdat dit buiten het gebouw gebeurt. 

 

· Geluidsoverlast (Dit betreft de overlast die wordt veroorzaakt bij het ophalen van afval en het 

rijden door de afvalwagens.) 

Tot nu toe heb ik zelf niet gehoord over geluidsoverlast omdat nieuwe woningen goed geïsoleerd zijn. 

 

· Congestie\verkeersopstoppingen (Afvalwagens die zorgen voor drukte.) 

Dit is ook niet van toepassing voor ons. 

 

· Veiligheid (Denk hierbij aan kinderen op straat en ongelukken met afvalwagens) 

Als een container in een gebouw komt is dit natuurlijk wel van belang. 

 

· Gebruikersgemak (Afstand naar een container, manier van scheiden en informatie voorziening) 

Informatievoorziening is heel belangrijk. Bewoners worden geïnformeerd als zij de sleutels krijgen. Ook 

krijgen zij bijvoorbeeld formulieren en gebruiksaanwijzingen. Op dit moment zien we vaak dat de 

bewoners zich niet houden aan regels  en voorschriften. 

 

· Hygiëne (GF-afval kan zorgen voor stankoverlast en vliegen als het warm weer is) 

Dit is van belang als containers binnen het gebouw worden bewaard. Hiervoor is er een controlerende 

functie voor nodig zoals een huismeester. 

 

- Wilt u de scenario’s beoordelen(of deelnemen aan een bijeenkomst) wanneer de scenario’s 

worden gepresenteerd aan de stakeholders? Stakeholders zijn o.a. de Gemeente 

Amsterdam, Waternet, café/restaurant eigenaars, ontwikkelaars en bewoners. 

Als het mij schikt zal ik aanwezig zijn. 
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Vragenlijst aan De Alliantie 

Naam: Sven HIllecamp 

Organisatie: Alliantie Ontwikkeling 

Functie: Project Manager Cityplot 

Datum: 6 december 2016 

 

- Heeft u initiatieven die betrekking hebben op een circulair Buiksloterham? 

We denken met Waternet mee over het toepassen van vacuüm toiletten in de woningen. 

 

- Bent u bekend met de mogelijkheden als het gaat om GF-afval scheiding en de vergisting 

hiervan? 

Ja, zoals de vergister die wordt geplaatst op de Johan van Hasseltkanaal. 

 

- Wat vindt u belangrijk als het gaat om afvalscheiding en inzameling? 

Dat het eenvoudig blijft en geen drempel in gebruik oplevert.  

 

- Wat vindt u van een verzamelplaats in het gebouw? 

Ligt aan de vorm. Verzamelen in de zin van opslag en 1 keer in de week ophalen is geen beste oplossing 

in verband met de beheersbaarheid, stank overlast e.a. 

 

- Als u keukens plaatst in een woning, houdt u dan rekening met afvalscheiding? 

Ja, door middel van bakjes. 

 

- Heeft u plannen voor voedsel vermalers in de keuken? 

Voor de sociale huurwoningen vanuit beheersbaarheid niet.  

 

- Bent u bereid om een ruimte vrij te houden voor GF-afval inzameling in een parkeergarage 

of kelder? Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld max 4 m
2. 

(Voor een afval vermaler of 

container voor GF-inzameling.) 

Nee in verband met de beheersbaarheid en stank overlast. 

 

- Wat vindt u belangrijk als het gaat om afvalwagens die door de buurt rijden? 

Zo min mogelijk en met zo min mogelijk uitstoot. 

 

Hoe zou u de volgende criteria beoordelen voor GF-afval scheiding? Hiermee wil ik graag te weten 

komen wat u wel en niet belangrijk vind. Zijn er nog andere criteria die ik kan toevoegen? 

· Kosten (Bent u bereid om iets meer te betalen voor GF-afval scheiding?) 

Niet meer dan wat we nu al doen. 

 

· Uitstoot (Hierbij gaat het om de uitstoot van schadelijke stoffen door afvalwagens.) 

Geen mening, maar liefst zo min mogelijk. 

 

· Geluidsoverlast (Dit betreft de overlast die wordt veroorzaakt bij het ophalen van afval en het 

rijden door de afvalwagens.) 

Niet van toepassing. Liever geen natuurlijk. 

 

· Congestie\verkeersopstoppingen (Afvalwagens die zorgen voor drukte.) 

Niet van toepassing. Het liefst een niet. 
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· Veiligheid (Denk hierbij aan kinderen op straat en ongelukken met afvalwagens) 

Containers op een slimmer/overzichtelijke plek plaatsen. 

 

· Gebruikersgemak (Afstand naar een container, manier van scheiden en informatie voorziening) 

Containers op een slimmer/overzichtelijke plek plaatsen. 

 

· Hygiëne (GF-afval kan zorgen voor stankoverlast en vliegen als het warm weer is) 

Containers op een slimmer/overzichtelijke plek plaatsen. 

 

- Wilt u de scenario’s beoordelen(of deelnemen aan een bijeenkomst) wanneer de scenario’s 

worden gepresenteerd aan de stakeholders? Stakeholders zijn o.a. de Gemeente 

Amsterdam, Waternet, café/restaurant eigenaars, ontwikkelaars en bewoners. 

Nee, dat is niet nodig.  
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Interview Rolling Rock Kitchen 

Naam: Ron 

Adres: Distelweg 451 

 

Algemeen rest- en GF-afval 

Heeft u plannen om bij te dragen aan een circulair Buiksloterham? En zo ja, op welke manier? 

Ik zou het wel willen maar ik heb geen toekomst hier. De zaak staat er voor nog een paar jaar en dan is 

het niet rendabel om te investeren. 

 

Vindt u het belangrijk om duurzaam te zijn als het gaat om uw bedrijfsvoering? 

Ja dat vind ik belangrijk. 

 

Hoe gaat u op dit moment om met uw afval? Rest-, groente- en fruitafval (organisch/ 

voedselrestenafval)? 

Alleen glas wordt gescheiden maar voor de rest niet. 

 

Zijn er pieken en dalen voor restafval? 

Binnen is er ruimte voor 60 personen maar buiten is er veel meer ruimte. Hierdoor zijn er meer klanten 

in de zomer. 

 

Wat voor contract heeft u voor uw afval? (voor hoelang en opzegbaar?) 

Ik heb wel een vast contract met Suez(Sita). Ik weet niet voor hoelang en of dit opzegbaar is zonder 

gevolgen. 

 

Wat vindt u van het idee om GF-afval gescheiden in te zamelen? 

Ik zou dit willen doen maar hier binnen is het heel moeilijk. Er is te weinig plek voor nog een afvalbak in 

de keuken. De werknemers moeten hier dan ook aan meewerken wat lastig is op de drukke dagen. 

 

Scheiden 

Als GF-afval wordt gescheiden, wat is de kwaliteit hiervan en hoe wordt het gescheiden? Worden er 

bijvoorbeeld ook servetjes hierin gegooid? 

Op dit moment gaat alles op één hoop. 

 

Heeft u inzicht in hoeveel GF(organisch/voedselrestenafval) er vrijkomt? 

Restafval twee grote containers per week. Eén grote container heeft een inhoud van 660 liter. 

Wanneer zou u wel GF-scheiden? 

Als ik genoeg plek hiervoor heb en hier ook iets terug voor krijg. 

 

Container(binnen of buiten) 

Hoe zou u dit het liefst willen doen? Bijvoorbeeld met een kliko of een afvalzak. 

Een grote afvalzak die ik later in een container kan gooien. 

 

Bent u bereid om uw GF-afval zelf te brengen naar een geschikte plaats in de buurt? 

Het is een te zware klus om met een volle container te lopen. 

 

Transport 

Hoe vaak wordt uw afval opgehaald? 

Nu is het 1 keer per week. In de zomer is dit 2 keer per week omdat het gaat stinken. 
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Wat vindt u ervan dat GF-afval in dit gebied wordt vergist? 

Ik vind het een mooie initiatief. 

 

Hoe laat wordt het afval opgehaald en ervaart u last m.b.t. afval scheiding, verzameling en transport? 

Bijvoorbeeld verkeer/geluid/veiligheid/uitstoot van vrachtwagen. 

Ik heb zelf niet in de gaten op welk tijdstip dit gebeurt. Ik ervaar geen last omdat dit een rustige plek is 

en er zijn geen woningen rondom dit terrein. 

 

Ziet u liever elektrische wagens of bijvoorbeeld bakfietsen voor afval door de buurt rijden? 

Dat is toch een beter zicht dan afvalwagens. Helaas is dit niet haalbaar voor afval van bedrijven zoals 

deze. 

 

Wat vindt u van de volgende criteria voor GF-afval scheiding? Hiermee wil ik graag te weten komen wat 

u wel en niet belangrijk vind. Zijn er nog andere criteria die ik kan toevoegen? 

· Kosten (Bent u bereid om iets meer te betalen voor GF-afval scheiding?) 

Kosten vind ik heel belangrijk. Investeren zou mogelijk zijn maar als ik betaal wil ik er wel wat voor terug. 

· Uitstoot (Hierbij gaat het om de uitstoot van schadelijke stoffen door afvalwagens.) 

Als het kan wil ik wel een duurzame oplossing. 

· Geluidsoverlast (Dit betreft de overlast die wordt veroorzaakt bij het ophalen van afval en het 

rijden door de afvalwagens.) 

Is niet van toepassing. 

· Congestie\verkeersopstoppingen (Afvalwagens die zorgen voor drukte.) 

Is niet van toepassing. 

· Veiligheid (denk hierbij aan kinderen op straat en ongelukken met afvalwagens) 

Is niet van toepassing. 

· Gebruikersgemak (Afstand naar een container, manier van scheiden en informatie voorziening) 

Ik wil er niet te veel moeite voor doen zoals een afstand afleggen. 

· Hygiëne (GF-afval kan zorgen voor stankoverlast en vliegen als het warm weer is)  

Het moet natuurlijk niet stinken omdat er ook een terras is in de zomer. Hiervoor heb ik zelf een 

chemisch maar wel duurzaam middel om in de containers te spuiten waardoor stankoverlast wordt 

vermijden. 

 

Wilt u de scenario’s beoordelen via internet wanneer deze beschikbaar zijn? 

Ja dit zou ik wel willen doen. 

 

Extra feedback op het scenario met een minicontainer(kliko). Deze lijkt mij interessant maar ik zou niet 

meer willen betalen voor een container. 
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Interview café de Ruimte 

Naam: Bart 

Adres: Distelweg 83 

 

Algemeen rest- en GF-afval 

Heeft u plannen om bij te dragen aan een circulair Buiksloterham? En zo ja, op welke manier? 

Nee op dit moment niet. 

 

Vindt u het belangrijk om duurzaam te zijn als het gaat om uw bedrijfsvoering? 

Ja dit is belangrijk voor mij en mijn onderneming. Ook de klanten zijn hiervan bewust. 

 

Hoe gaat u op dit moment om met uw afval? Rest-, groente- en fruitafval (organisch/ 

voedselrestenafval)? 

Alleen glas wordt gescheiden en plastic soms. Groente afval voor het koken wordt ook gescheiden. Dit is 

ongeveer een emmer van 10 liter per dag. Iemand haalt dit op en composteert het in de buurt. 

 

Zijn er pieken en dalen voor restafval? 

Vrijdag en Zaterdag natuurlijk. Per periode kan ik nog niks zeggen omdat we hier pas een jaar ongeveer 

zitten. We hadden een probleem met de vergunning dus in de zomer wisten mensen nog niet veel van 

ons bestaan en terras. 

 

Wat voor contract heeft u voor uw afval? (voor hoelang en opzegbaar?) 

Een contract met van Gansewinkel. Ik weet niet voor hoelang en of dit opzegbaar is zonder gevolgen. 

 

Wat vindt u van het idee om GF-afval gescheiden in te zamelen? 

Ik ben bereid om dit te doen alleen zou ik het niet lang willen laten staan. De mensen die hier rondlopen 

zijn over het algemeen bewust van zulke initiatieven dus voor de werknemers zou dit geen probleem 

zijn. 

 

Scheiden 

Als GF-afval wordt gescheiden, wat is de kwaliteit hiervan en hoe wordt het gescheiden? Worden er 

bijvoorbeeld ook servetjes hierin gegooid? 

Op dit moment gaat alles op één hoop. 

 

Heeft u inzicht in hoeveel GF(organisch/voedselrestenafval) er vrijkomt? 

Restafval wordt één keer per week opgehaald. Eén grote container heeft een inhoud van 660 liter. Er 

zijn nog 2 minicontainers van 240 liter. 

 

Wanneer zou u wel GF-scheiden? 

Als dit wordt opgehaald zou hij dit wel willen doen. 

 

Container(binnen of buiten) 

Hoe zou u dit het liefst willen doen? Bijvoorbeeld met een kliko of een afvalzak. 

Een emmer waarna deze in een bak kan geleegd worden. 

 

Bent u bereid om uw GF-afval zelf te brengen naar een geschikte plaats in de buurt? 

Het is moeilijk om dit te doen met een volle container. 
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Transport 

Hoe vaak wordt uw afval opgehaald? 

1 keer per week. 

 

Wat vindt u ervan dat GF-afval in dit gebied wordt vergist? 

Is dit wel winstgevend? Zou dit niet meer winstgevend zijn als het op een centraal plek gebeurt.  

 

Hoe laat wordt het afval opgehaald en ervaart u last m.b.t. afval scheiding, verzameling en transport? 

Bijvoorbeeld verkeer/geluid/veiligheid/uitstoot van vrachtwagen. 

Ik weet het niet zeker maar dit gebeurt tot in de middag. Ik ervaar geen last. 

 

Ziet u liever elektrische wagens of bijvoorbeeld bakfietsen voor afval door de buurt rijden? 

Ik denk dat deze oplossingen makkelijker zijn voor de gemeente om te implementeren dan duurdere 

oplossingen. 

 

Wat vindt u van de volgende criteria voor GF-afval scheiding? Hiermee wil ik graag te weten komen wat 

u wel en niet belangrijk vind. Zijn er nog andere criteria die ik kan toevoegen? 

· Kosten (Bent u bereid om iets meer te betalen voor GF-afval scheiding?) 

Ik ben wel bereid om iets meer te betalen GF-afval scheiding. 

· Uitstoot (Hierbij gaat het om de uitstoot van schadelijke stoffen door afvalwagens.) 

Het liefst zonder uitstoot maar dit maakt niet heel veel uit voor mij. 

· Geluidsoverlast (Dit betreft de overlast die wordt veroorzaakt bij het ophalen van afval en het 

rijden door de afvalwagens.) 

Hier heb ik niks van gemerkt. 

· Congestie\verkeersopstoppingen (Afvalwagens die zorgen voor drukte.) 

Hier heb ik niks van gemerkt. 

· Veiligheid (denk hierbij aan kinderen op straat en ongelukken met afvalwagens) 

Is niet van toepassing. 

· Gebruikersgemak (Afstand naar een container, manier van scheiden en informatie voorziening) 

Het moet wel makkelijk zijn om het afval aan te bieden. 

· Hygiëne (GF-afval kan zorgen voor stankoverlast en vliegen als het warm weer is)  

Hygiëne is belangrijk voor mij. We hebben een grote tuin en in de zomer willen we natuurlijk 

stankoverlast voorkomen. 

 

Wilt u de scenario’s beoordelen(of deelnemen aan een bijeenkomst voor stakeholders) wanneer deze 

beschikbaar zijn? 

Ja dit zou ik wel willen doen. Als het op tijd wordt aangegeven. 

 

Extra feedback op het scenario met een minicontainer(kliko). Hier zou ik aan mee willen doen. 
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Interview evenementen locatie Undercurrent 

Naam: Raymond 

Adres: Papaverweg 265 

 

Algemeen rest- en GF-afval 

Heeft u plannen om bij te dragen aan een circulair Buiksloterham? En zo ja, op welke manier? 

Nee, ik zou het wel willen alleen zou ik niet weten op welke manier. 

 

Vindt u het belangrijk om duurzaam te zijn als het gaat om uw bedrijfsvoering? 

Ja dat vind ik belangrijk. 

 

Hoe gaat u op dit moment om met uw afval? Rest-, groente- en fruitafval (organisch/ 

voedselrestenafval)? 

Glas, karton en plastic scheid ik soms ook. Ik heb haast geen groente- en fruitafval omdat ik bij het 

verhuren van de locatie voor afval kosten bereken. 

 

Zijn er pieken en dalen voor restafval? 

Ja maar deze zijn niet duidelijk per seizoen of maand. 

 

Wat voor contract heeft u voor uw afval? (voor hoelang en opzegbaar?) 

Ik heb een vast contract met Van Gansewinkel. Ik weet niet voor hoelang en of dit opzegbaar is zonder 

gevolgen. 

 

Wat vindt u van het idee om GF-afval gescheiden in te zamelen? 

Zoals ik al zei komt er hier bijna geen GF-afval vrij omdat ik ook geen keuken heb. Als dit gebeurt reken 

ik extra kosten en wordt het in de restafval gegooid. Ik zou voortaan wel in de contracten kunnen 

opnemen dat GF-afval wordt gescheiden. 

 

Scheiden 

Als GF-afval wordt gescheiden, wat is de kwaliteit hiervan en hoe wordt het gescheiden? Worden er 

bijvoorbeeld ook servetjes hierin gegooid? 

Op dit moment gebeurt dit niet. 

 

Heeft u inzicht in hoeveel GF(organisch/voedselrestenafval) er vrijkomt? 

n.v.t. 

Wanneer zou u wel GF-scheiden? 

n.v.t. 

 

Container(binnen of buiten) 

Hoe zou u dit het liefst willen doen? Bijvoorbeeld met een kliko of een afvalzak. 

Een afvalzak en later in een container. 

 

Bent u bereid om uw GF-afval zelf te brengen naar een geschikte plaats in de buurt? 

Nee.  

 

Transport 

Hoe vaak wordt uw afval opgehaald? 

Dit verschilt op evenementen basis. 
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Wat vindt u ervan dat GF-afval in dit gebied wordt vergist? 

Ik vind het een mooie initiatief. 

 

Hoe laat wordt het afval opgehaald en ervaart u last m.b.t. afval scheiding, verzameling en transport? 

Bijvoorbeeld verkeer/geluid/veiligheid/uitstoot van vrachtwagen. 

Ik weet niet hoe laat. Het is een groot terrein dus overlast is n.v.t. 

 

Ziet u liever elektrische wagens of bijvoorbeeld bakfietsen voor afval door de buurt rijden? 

Ja, liever duurzaam en elektrisch. 

 

Wat vindt u van de volgende criteria voor GF-afval scheiding? Hiermee wil ik graag te weten komen wat 

u wel en niet belangrijk vind. Zijn er nog andere criteria die ik kan toevoegen? 

· Kosten (Bent u bereid om iets meer te betalen voor GF-afval scheiding?) 

Kosten zijn belangrijk maar bij het scheiden zijn deze terug te verdienen van de huurders. 

· Uitstoot (Hierbij gaat het om de uitstoot van schadelijke stoffen door afvalwagens.) 

Het liefst zonder uitstoot natuurlijk. 

· Geluidsoverlast (Dit betreft de overlast die wordt veroorzaakt bij het ophalen van afval en het 

rijden door de afvalwagens.) 

Is niet van toepassing. 

· Congestie\verkeersopstoppingen (Afvalwagens die zorgen voor drukte.) 

Is niet van toepassing. 

· Veiligheid (denk hierbij aan kinderen op straat en ongelukken met afvalwagens) 

Is niet van toepassing. 

· Gebruikersgemak (Afstand naar een container, manier van scheiden en informatie voorziening) 

Het is een groot terrein en om te lopen en afval te brengen is dit onmogelijk. 

· Hygiëne (GF-afval kan zorgen voor stankoverlast en vliegen als het warm weer is)  

Natuurlijk willen we de container zo dichtbij mogelijk en deze moet dan ook niet stinken. 

 

Wilt u de scenario’s beoordelen via internet wanneer deze beschikbaar zijn? 

Het liefst niet omdat GF-afval niet van toepassing is bij mij. 
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Interview Peter Pan Catering/Kookstudio 

Naam: Peter Janssen 

Adres: Papaverweg 37B 

 

Algemeen rest- en GF-afval 

Heeft u plannen om bij te dragen aan een circulair Buiksloterham? En zo ja, op welke manier? 

Ja, ik heb bijvoorbeeld al zonnepanelen. Ook heb ik een tijdje mijn afval zelf gecomposteerd. 

 

Vindt u het belangrijk om duurzaam te zijn als het gaat om uw bedrijfsvoering? 

Ja zeker ik wil zelf graag duurzaam ondernemen. 

 

Hoe gaat u op dit moment om met uw afval? Rest-, groente- en fruitafval (organisch/ 

voedselrestenafval)? 

GF-afval wordt in restafval geplaatst. Eten dat overblijft wordt gebracht naar statushouders. Karton en 

plastic scheid ik zelf. Karton gaat ook mee met het restafval. Plastic breng ik zelf naar een plek in de 

buurt die dit inzamelt. 

 

Zijn er pieken en dalen voor restafval? 

December is een drukke maand. En in de zomer is er vooral een daling te zien. Maar nu ben ik bezig met 

een project voor in de zomer en als dit doorgaat is die daling bijvoorbeeld niet meer te merken. Eigenlijk 

is het moeilijk voorspelbaar. 

 

Wat voor contract heeft u voor uw afval? (voor hoelang en opzegbaar?) 

Ik heb een contract met Milieu Service Nederland. Op dit moment weet ik niet voor hoelang ik een 

contract heb. Per kwartaal betaal ik € 168. 

 

Wat vindt u van het idee om GF-afval gescheiden in te zamelen? 

Als deze goed wordt verwerkt of vergist zou ik dit graag willen doen. Ik ben ook bereid om hier iets meer 

voor te betalen. 

 

Scheiden 

Als GF-afval wordt gescheiden, wat is de kwaliteit hiervan en hoe wordt het gescheiden? Worden er 

bijvoorbeeld ook servetjes hierin gegooid? 

Het is nu nog de vraag wat er wel en niet in mag. De koks en ik kunnen het goed scheiden. Tijdens de 

workshops moeten we er de klanten hier ook bewust van maken. 

 

Heeft u inzicht in hoeveel GF(organisch/voedselrestenafval) er vrijkomt? 

Nee, dit is moeilijk te zeggen. 

 

Wanneer zou u wel GF-scheiden? 

Als dit apart wordt opgehaald om deze duurzaam te verwerken. 

 

Container(binnen of buiten) 

Hoe zou u dit het liefst willen doen? Bijvoorbeeld met een kliko of een afvalzak. 

Een kliko is natuurlijk makkelijk vanwege de hoeveelheid. 

 

Bent u bereid om uw GF-afval zelf te brengen naar een geschikte plaats in de buurt? 

Met een kliko wordt dit moeilijk, hierdoor lijkt mij dit niet mogelijk. 
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Transport 

Hoe vaak wordt uw afval opgehaald? 

Het afval wordt één keer in de maand opgehaald. 

 

Wat vindt u ervan dat GF-afval in dit gebied wordt vergist? 

Dit is een mooi initiatief. Omdat wij als kookstudio gebruik maken van veel aardgas is dit ook interessant 

voor ons. Wellicht kunnen wij in de toekomst ons gas zelf produceren. 

 

Hoe laat wordt het afval opgehaald en ervaart u last m.b.t. afval scheiding, verzameling en transport? 

Bijvoorbeeld verkeer/geluid/veiligheid/uitstoot van vrachtwagen. 

Ik heb geen idee hoe laat het wordt afgehaald. Dit is een kleine bedrijventerrein. Ik heb nog niet 

gehoord dat iemand last heeft van een vrachtwagen, 

 

Ziet u liever elektrische wagens of bijvoorbeeld bakfietsen voor afval door de buurt rijden? 

Natuurlijk zie ik dat de vervoersmiddelen zo duurzaam mogelijk zijn. 

 

Wat vindt u van de volgende criteria voor GF-afval scheiding? Hiermee wil ik graag te weten komen wat 

u wel en niet belangrijk vind. Zijn er nog andere criteria die ik kan toevoegen? 

· Kosten (Bent u bereid om iets meer te betalen voor GF-afval scheiding?) 

Kosten zijn belangrijk natuurlijk, maar ik ben wel bereid om iets meer de betalen voor de inzameling van 

GF-afval apart. 

· Uitstoot (Hierbij gaat het om de uitstoot van schadelijke stoffen door afvalwagens.) 

Ik wil wel dat er duurzaam wordt gewerkt. 

· Geluidsoverlast (Dit betreft de overlast die wordt veroorzaakt bij het ophalen van afval en het 

rijden door de afvalwagens.) 

Hier hebben wij geen last van. 

· Congestie\verkeersopstoppingen (Afvalwagens die zorgen voor drukte.) 

Dit vind ik meevallen. 

· Veiligheid (denk hierbij aan kinderen op straat en ongelukken met afvalwagens) 

Dit is niet van toepassing voor ons. 

· Gebruikersgemak (Afstand naar een container, manier van scheiden en informatie voorziening) 

Ik zou de container wel zo dichtbij mogelijk willen hebben en ook dat het van voor mijn deur wordt 

opgehaald. 

· Hygiëne (GF-afval kan zorgen voor stankoverlast en vliegen als het warm weer is)  

Hygiëne is een belangrijk criteria. We krijgen mensen over de vloer die natuurlijk gaan koken. Ik zou 

voor de deur geen container willen hebben die stinkt en zorgt voor vliegen. Het afval zou dan wel vaak 

opgehaald moeten worden. 

 

Wilt u de scenario’s beoordelen via internet wanneer deze beschikbaar zijn? 

Ja ik zou dit leuk vinden. Ik wacht jou mail af. 
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Vragenlijst bewoners 

Naam: Leo Willemse  

Soort woning(adres): Hoogbouw (Bosrankstraat 50) 

Datum: 25 januari 2017 

 

Algemeen rest- en GF-afval 

Bent u bekend met de mogelijkheden als het gaat om groente- en fruitafval scheiding en de vergisting 

hiervan? Zoals de Nieuwe Sanitatie i.c.m. GF-afval en dispenser(vermaler) in de gootsteen. Deze 

vermaalt het afval en dan gaat het gelijk door met de rioolbuizen. 

Nee, die mogelijkheid is me nog niet bekend. 

 

Zijn er initiatieven van de bewoners om bij te dragen aan een circulair Buiksloterham? (Zoals 

afvalscheiding) 

Tot nu toe ben ik nog niet op de hoogte van concrete initiatieven. 

 

Scheiden 

Wat vindt u van het idee om GF-afval te scheiden? 

Daar sta ik zeer positief tegenover. 

 

Hoe zou u afval willen scheiden?(afvalzak, emmer) 

Op een manier die zowel milieuverantwoord is als zo slim mogelijk. Ik laat me hierbij toch leiden door de 

deskundigen. 

 

Container(binnen of buiten) 

Hoe vaak gooit u uw afval weg? Hoe vaak zou u GF-afval willen aanbieden? (container/afvalwagen) 

Wij wonen 7 hoog, en ons dagelijkse afval gaat in een 70 liter container (Brabantia).Ongeveer 1 keer per 

week gooien wij het afval in de container bij onze woning. Daar is geen scheiding voor GFT-afval, alleen 

plastic en restafval. 

 

Zou u op bepaalde tijdstippen zelf uw GF-afval aan deur willen overhandigen aan een werknemer van de 

afvalservice. Denk hierbij aan een bepaalde tijdstip in de avond waarvoor u kunt aangeven of u GF-afval 

heeft en deze wilt aanbieden. 

Op zich prima, maar je zult altijd zien dat je dan juist op dat moment afwezig bent door een afspraak . 

 

Wat vindt u van een verzamelplaats in het gebouw?(indien het gaat om appartementen) 

Dat lijkt me prima. In onze parkeergarage is daar ruimte vooral moet er dan weer iets afgesproken 

worden over de toegang. Dat zal niet zomaar besloten zijn. Anders buiten het gebouw. 

 

Zou u afval willen aanbieden per emmer/afvalzak? 

Afvalzak! 

 

Wat vindt u van een GF-afval container op straat naast een restafval container? Wat vindt u belangrijk 

als het gaat om containers op straat? 

Geen probleem. Maar de containers moeten zoveel mogelijk ondergronds zijn. 

 

Transport 

Ziet u liever elektrische wagens of bijvoorbeeld bakfietsen voor afval door de buurt rijden? 

Wat het meest milieuverantwoord is. 
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Wat vindt u ervan als het GF-afval in dit gebied wordt vergist?(De bewoners krijgen dan bijvoorbeeld 

compost terug of deze wordt gebruikt in de buurt voor planten) 

Als die mogelijkheid ontwikkeld kan worden: doen! 

 

Hoe zou u de volgende criteria beoordelen voor GF-afval scheiding? Hiermee wil ik graag te weten 

komen wat u wel en niet belangrijk vind. Zijn er nog andere criteria die ik kan toevoegen? 

Kosten (Bent u bereid om iets meer te betalen voor GF-afval scheiding?)   

Ja hoor, mits binnen redelijke grenzen 

Uitstoot (Hierbij gaat het om de uitstoot van schadelijke stoffen door afvalwagens.) 

Geluidsoverlast (Dit betreft de overlast die wordt veroorzaakt bij het ophalen van afval en het rijden 

door de afvalwagens.) 

Congestie\verkeersopstoppingen (Afvalwagens die zorgen voor drukte.) 

Veiligheid (Denk hierbij aan kinderen op straat en ongelukken met afvalwagens) 

Gebruikersgemak (Afstand naar een container, manier van scheiden en informatie voorziening) 

Hygiëne (GF-afval kan zorgen voor stankoverlast en vliegen als het warm weer is) 

 

Mogelijk wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij deze scenario’s worden gepresenteerd met 

andere betrokkenen zoals ontwikkelaars en ondernemers uit de buurt zou u hierbij aanwezig willen zijn? 

Daar zou ik wel bij willen zijn 

 

Hoe beoordeelt u de verschillende scenario’s voor de inzameling van GF-afval in Buiksloterham. Kunt u 

uw opmerkingen aangeven en welke u het liefst zou willen terugzien in Buiksloterham. 

 

In volgorde van voorkeur kom ik op : 

 

1. Waternetscenario 

2.Scenario Lokale vergisting 

3.Bovengrondse containers 

4.Scenario aan huis 

Vraag: wat zijn de “fraudegevoelige punten” bij dit APP-systeem? 

 

5. Huidige situatie (geen optie voor mij) 
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Vragenlijst bewoners 

Naam: Ronald Knipp 

Soort woning: Hoogbouw 

Datum: 26 januari 2017 

 

Algemeen rest- en GF-afval 

Bent u bekend met de mogelijkheden als het gaat om groente- en fruitafval scheiding en de vergisting 

hiervan? Zoals de Nieuwe Sanitatie i.c.m. GF-afval en dispenser(vermaler) in de gootsteen. Deze 

vermaalt het afval en dan gaat het gelijk door met de rioolbuizen. 

Enigszins, de vermaler is wel bekend vanuit America, daar is het heel gebruikelijk deze in de gootsteen 

te hebben. Het vergisten heb ik wel van gehoord, bio-centrale (?) 

 

Zijn er initiatieven van de bewoners om bij te dragen aan een circulair Buiksloterham? (Zoals 

afvalscheiding) 

Niet voor zover ik nu weet. Er staat wel een duurzaamheidsprogramma op de agenda voor onze buurt, 

maar wij merken er nog niet veel van op het gebied van afvalscheiding. Er is een afvalpunt voor glas, 

papier en huisafval, maar voor plastic is dan weer geen container geplaatst. 

 

Scheiden 

Wat vindt u van het idee om GF-afval te scheiden? 

Een lastige discussie, zeker omdat in het verleden gebleken is dat uiteindelijk al het afval bij elkaar 

kwam. Er zijn veel kosten mee gemoeid om het gescheiden op te halen en te verwerken. Daarnaast is 

voor hoogbouw lastiger om GF-afval te bewaren. 

 

Hoe zou u afval willen scheiden?(afvalzak, emmer) 

in een biologisch afbreekbare afval zak, welke in een afgesloten emmer zit. Of er moet een centrale 

container zijn, waar je telkens het afval in kunt gooien. 

 

Container(binnen of buiten) 

Hoe vaak gooit u uw afval weg? Hoe vaak zou u GF-afval willen aanbieden? (container/afvalwagen) 

Afval gooien wij nu bijna dagelijks weg, afhankelijk van de hoeveelheid die is. Kleine dingen gaan in de 

prullenbak, maar er is veel verpakkingsmateriaal wat de afvalemmer 

snel vult, dan vinden wij het beter om dat gelijk in de container te doen. Ook dingen die gaan stinken 

worden gelijk in de container gegooid (verpakkingen van vis, vlees, zuivel) 

 

Zou u op bepaalde tijdstippen zelf uw GF-afval aan deur willen overhandigen aan een werknemer van de 

afvalservice. Denk hierbij aan een bepaalde tijdstip in de avond waarvoor u kunt aangeven of u GF-afval 

heeft en deze wilt aanbieden. 

Dat heeft niet mijn voorkeur, ik zou het liever in een centrale container willen doen, maar als er gekozen 

wordt voor ophalen, dan zou ik er voor kiezen dat in de avond op te laten halen, tussen 18.00-21.00 uur. 

Ik voorzie alleen een logistiek probleem bij hoogbouw. Als er op een vaste tijd iemand komt om het op 

te halen, moet iedereen gelijktijdig naar beneden. Dat doet men 1 x en als men dan lang moet wachten 

zal men de interesse snel verliezen en wordt het al snel als omslachtig gezien. 

 

Wat vindt u van een verzamelplaats in het gebouw?(indien het gaat om appartementen) 

Zie mijn voorgaande antwoord, ik zou zeker voorstander zijn van een verzamelplaats, maar dan wel 

buiten bij de afvalcontainer. 
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Zou u afval willen aanbieden per emmer/afvalzak? 

In een biologisch afbreekbare afvalzak, een emmer moet weer schoongemaakt worden anders gaat het 

stinken. 

 

Wat vindt u van een GF-afval container op straat naast een restafval container? Wat vindt u belangrijk 

als het gaat om containers op straat? 

Dit heeft mijn voorkeur, maar er zou dan wel een manier moeten zijn dat er geen ander afval dan GF-

afval in deze container gegooid kan worden. bijvoorbeeld door een kleiner vulopening, afsluiten met een 

pasje, of een sensor die kan registreren dat het juiste afval er in gedaan wordt en eventueel via het pasje 

de gebruiker aanspreken wanneer er ander afval in de container gegooid wordt. 

 

Transport 

Ziet u liever elektrische wagens of bijvoorbeeld bakfietsen voor afval door de buurt rijden? 

Liever elektrische wagens. 

 

Wat vindt u ervan als het GF-afval in dit gebied wordt vergist?(De bewoners krijgen dan bijvoorbeeld 

compost terug of deze wordt gebruikt in de buurt voor planten) 

Goed initiatief, zolang het geen overlast geeft in de vorm van stank. 

 

Hoe zou u de volgende criteria beoordelen voor GF-afval scheiding? Hiermee wil ik graag te weten 

komen wat u wel en niet belangrijk vind. Zijn er nog andere criteria die ik kan toevoegen? 

Kosten (Bent u bereid om iets meer te betalen voor GF-afval scheiding?)  

Nee 

Uitstoot (Hierbij gaat het om de uitstoot van schadelijke stoffen door afvalwagens.) 

voorkeur voor elektrisch vervoer 

Geluidsoverlast (Dit betreft de overlast die wordt veroorzaakt bij het ophalen van afval en het rijden 

door de afvalwagens.)  

Te verwaarlozen, het is onoverkomelijk dat er geluid is bij het ophalen van het afval. 

Congestie\verkeersopstoppingen (Afvalwagens die zorgen voor drukte.)  

Te verwaarlozen, als containers op strategische plekken neergezet worden, waarbij rekening gehouden 

wordt dat het doorgaande verkeer er zo min mogelijk last van heeft dan helpt dat zeker, anders is het zo 

dat er even 3 minuten gewacht moet worden. Gelukkig komt er niet iedere dag een afvalwagen langs en 

zal het ook niet vaker dan 1 x per dag zijn. 

Veiligheid (Denk hierbij aan kinderen op straat en ongelukken met afvalwagens)  

Kies voor strategische plekken, met de huidige technieken wordt al veel gedaan (piepers bij richting 

aangeven, chauffeur die op straat staat om de container te hijsen ziet wat er in de omgeving gebeurd) 

de verantwoordelijkheid ligt ook bij de burger. 

Gebruikersgemak (Afstand naar een container, manier van scheiden en informatie voorziening) 

heel belangrijk! zeker de afstand tot de container 

Hygiëne (GF-afval kan zorgen voor stankoverlast en vliegen als het warm weer is)  

heel belangrijk, ondergronds heeft de voorkeur. Een schaduwrijke plek helpt ook. 

 

Mogelijk wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij deze scenario’s worden gepresenteerd met 

andere betrokkenen zoals ontwikkelaars en ondernemers uit de buurt zou u hierbij aanwezig willen zijn? 

ja, graag 

 

Hieronder zijn verschillende scenario’s te zien voor de inzameling van GF-afval in Buiksloterham. Kunt u 

uw opmerkingen aangeven en welke u het liefst zou willen terugzien in Buiksloterham. 

Mijn voorkeur zou hebben: Scenario lokale vergisting of het scenario Waternet 
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8. Bijlage MAMCA-analyse 

De Multi Actor Multi Criteria Analyse (MAMCA) is een tool dat wordt gebruikt om stakeholders te 

betrekken bij beslissingsprocessen (Ampe, Geudens, & Macharis, 2008). In dit hoofdstuk is de werking 

van de MAMCA uitgelegd. 

 
Figuur 1 De Multi Actor Multi Criteria analyse 

Op figuur 1 is de werkwijze van de MAMCA-analyse afgebeeld. Per cijfer in het figuur is beschreven waar 

dit voor staat. 

 

1. Alternatieven: Dit staat voor de alternatieven. In dit geval zijn dat de vier scenario’s die zijn 

opgesteld voor het inzamelen van GF-afval in heel Buiksloterham. 

2. Stakeholdersanalyse: Dit is de stakeholdersanalyse. Hier worden de actoren genoemd die een 

belang hebben bij de scenario’s. Deze zijn de gemeente Amsterdam, Waternet, de bewoners, 

ondernemers van horecagelegenheden en ontwikkelaars/woning coöperaties. 

3. De criteria: In stap 3 worden de (C) criteria en de (W) weging hiervan bepaald. De criteria komt 

voort uit de wensen en belangen van de stakeholders. De criteria kunnen per groep of ook 

alleen ingesteld worden. In dit geval valt onder duurzaamheid de hoeveelheid CO2 uitstoot en 

de opbrengst van de verwerking. De overige criteria zijn het gebruiksgemak, het aantal 

rijbewegingen per week, het implementatiegemak, de hygiëne en de robuustheid. Per 

stakeholder is er een weging gegeven aan de criteria op basis van de interviews en de 

stakeholders analyse. 

4. Meetmethode voor een criteria: Hierin wordt vastgelegd hoe een criteria kan gemeten 

worden. Zoals de kosten in euro’s per jaar en duurzaamheid met zowel de hoeveelheid CO2 dat 

vrijkomt als de opbrengst met het verwerken van afval. 

5. Evaluatie: In deze stap worden alle scenario’s in een tabel gegoten om met elkaar vergeleken 

te worden. 

6. Resultaten: Na de evaluatie in de vorige fase worden de alternatieven gerangschikt. Met deze 

informatie wordt de beslissing genomen welke scenario als voorkeur te nemen. 

7. Implementatie: De voorkeurscenario is bekend en aan de hand van de informatie die wordt 

verkregen van de stakeholders kan deze voorkeursscenario ook aangepast worden. 

 

In deze scenario is het aan de stakeholders om de weging aan de criteria te geven en deze met de 

scenario’s te vergelijken. Deze weging is gebaseerd op de interviews die zijn genomen met de 

stakeholders. Na het bepalen van de weging is er een bijeenkomst georganiseerd waarbij de 

vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, Waternet en een bewoner aanwezig was. Hierbij is 

input verkregen die is gebruikt in de analyse. Voor de stakeholders horeca, ontwikkelaar en het AEB is 

dit gedaan door het gebruik van de interviews. Volgend zijn de scores per scenario beschreven. 
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Scenario Lokaal Vergisten 

Uit de MAMCA blijkt dat scenario Lokaal Vergisten het hoogst scoort van alle scenario’s. Vooral voor 

Waternet omdat dit een scenario is waarmee zij het makkelijkst het GF-afval kunnen inzamelen en ook 

mogelijk het meeste GF-afval zal opleveren door het gebruiksgemak voor de bewoners. De voordelen 

van deze scenario tegenover de overige scenario’s is dat deze geen inzameling nodig heeft en lokaal 

wordt vergist. Ook kunnen bewoners een vermaler aanschaffen waarmee zij het makkelijkst GF-afval 

kunnen scheiden. 

 

Omdat alleen de scenario’s bovengronds en lokaal vergisten passen bij de horeca zijn deze beide het 

hoogst. Ook voor de bewoners scoort dit het hoogst door het gebruiksgemak door de vermaler. Deze 

toepassing is een verduurzaming van de woningen en kan als een kans gezien worden door de 

ontwikkelaars. Ook wilt de gemeente Amsterdam het liefst duurzame oplossingen. Voor het AEB komt 

de hoge score doordat er mogelijk minder GF-afval zal geplaatst worden in het restafval waardoor zij 

restafval zullen ontvangen met een betere kwaliteit. 

 

Scenario Aan Huis 

Als tweede is het scenario Aan Huis te zien. Deze scoort lager bij de horeca, even voor het AEB en bij de 

overige stakeholders hoger dan de scenario’s boven- en ondergronds. De reden voor de lage score voor 

de horeca is omdat het GF-afval dat daar vrijkomt te veel is voor inzameling met een bakfiets. Voor het 

AEB zit er geen verschil tussen deze drie scenario’s. 

 

De hoge score bij de bewoners komt omdat dit een scenario is waarbij zij minder moeite hoeven te doen 

dan bij de scenario’s onder- en bovengronds. Voor de ontwikkelaar is ook te zien dat zij het liefst het 

scenario Aan Huis zouden willen omdat hiervoor geen implementatie nodig is en net als bij scenario 

lokaal vergisten. 

 

De score die bijna gelijk is met het scenario bovengronds voor de gemeente Amsterdam komt vooral 

door de kosten en de organisatorische implementatie die hiervoor nodig is. Een iets hogere score dan 

scenario bovengronds kan de dienstverlening aan huis betekenen. 

 

Scenario Bovengronds 

Voor de bewoners is de score ongeveer hetzelfde als voor scenario ondergronds omdat er voor het 

gebruiksgemak geen verschil is. Voor de gemeente is de implementatie eenvoudiger dan bij scenario 

ondergronds waardoor er een hogere score is gegeven. Voor de ontwikkelaars hebben deze scenario’s 

geen verschil omdat er niet aan huis wordt afgehaald of een implementatie nodig is van een 

ontwikkelaar. Voor Waternet is er ook bijna geen verschil tussen deze scenario’s. 

 

Scenario Ondergronds 

De laagste score voor deze scenario komt vooral door het implementatiegemak dat laag is. Er is voor 

deze scenario vergeleken met de overige een aanzienlijk hoeveelheid ondergronds implementatie nodig. 

Voor de bewoners en ontwikkelaars is te zien dat er bijna geen verschil is met het scenario 

bovengronds. 
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9. Bijlage Value Stream Map 

Op het onderstaand figuur is een VSM te zien. Hierin zijn de gegevens verwerkt die gebruikt worden voor het berekenen van het GF-afval. Ook zijn er fictieve gegevens 

ingevoerd die een beeld geven van de KPI’s die hierbij gebruikt kunnen worden. 

 
Figuur 1 Value Stream Map voor scenario Aan Huis 

7150 kg

5000 kg

70% %

Totaal aant. huishoudens 2000 stuks 500 m3

Gem. huishoudens meedoen 1500 stuks 2135 ton

Gem. GF-afval per dag 0,6 kg per huishouden 970 kWh

GF-afval per inzameling 1925 kg totaal 435 liter

Participatiegraad 75% huishoudens 0,4 ton CO2

200 kg Hoeveelheid 1925 kg Capaciteit per wagen 7150 kg

210 minuten Gem. tijd overslag per bakfiets 30 minuten Volume per wagen 5000 kg

1,5 minuten Pauze 30 minuten Aantal kilometers 64 km

3000 minuten Gem. tijd per werknemer 270 minuten Verbruik per km 1 liter

9,63 stuks Effectieve tijd per werknemer 300 minuten CO2 uitstoot per l iter 3230 gram CO2

14,3 stuks Totaal uitstoot 207 kg CO2

175 kg Vullingstijd 3,71 inzamelingen

88% % Vullingsgraad per wagen 70% kg

Gem. uitstoot per ton GF 41,3 CO2

Bakfietsen o.b.v. ti jd

Ingezameld per bakfiets

Vullingsgraad bakfiets

Volume per bakfiets

Tijd per huishouden

Gem. tijd benodigd

Beschikbare tijd per bakfiets

Bakfietsen o.b.v. volume

Proces inzamelen van GF-afval

Input GF-afval in vergister

Value Stream Map
Output CO2

Hoeveelheid GF-afval 3x per week

Proces overslag van GF-afval Proces transport van GF-afval

Proces verwerking (Meerlanden)

Input GF-afval per keer

Goedkeuringspercentage

Output biogas

Output compost

Output warmte
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10. Bijlage Implementatieplan 

In dit hoofdstuk is de implementatieplan uitgewerkt. De rollen van de organisaties, personen en de planning is 

uitgewerkt. De voorkeursscenario is uitgewerkt in de vorm van een pilot om de betrouwbaarheid in kaart te 

brengen voor een vervolgonderzoek. 

 

Voor de voorkeursscenario moeten biozakken verstrekt, een app ontwikkeld, bakfietsen aangeschaft en 

personeel in dienst worden genomen. 

 

Waternet zal tijdens de implementatie van de inzameling de vergister en de vermaler hiervoor moeten 

implementeren. Ook wordt geadviseerd om voor de koopwoningen van Cityplot en Schoonschip alsnog een 

vermaler te adviseren. 

 

Besturing 

De voorkeursscenario in de vorm van een pilot zal bestuurd moeten worden. Hiervoor zal er rollen verdeeld 

moeten worden aan het personeel. Als eerst is er een projectleider nodig die verantwoordelijk zal zijn voor de 

pilot. De projectleider zal de touwen in handen nemen en de overige personen besturen. Voor de pilot kan 

uitgegaan worden van een dienstverband van 0,7 FTE. De besturing en projectleider van de pilot zal vallen 

onder het Programmateam Afval. 

 

Er zal en communicatiemedewerker moeten worden aangenomen die een spil zal vormen in dit project als 

aanspreekpunt door verschillende organisaties. Hiervoor is eveneens 0,7 FTE nodig. 

 

Er is een persoon (hoofd inzameling) nodig die de inzamelaars in dienst neemt en ook de leiding en sturing 

hiervan op zich neemt. Hiervoor is 0,5 FTE voldoende omdat de inzameling 3 keer per week zal gebeuren. Ook 

het bepalen van de routes op basis van de adressen kan door de hoofd inzameling geregeld worden. Als 

inzamelaar kunnen studenten in dienst worden genomen. 

 

Aanschaf (verkenning) 

De projectleider zal eerst moeten kijken naar een leverancier van de biozakken. Hiervoor kunnen zij Esther 

Somers raadplegen die verantwoordelijk is voor de pilot op het Javaeiland. 

 

Voor het ontwerpen van een smartphone applicatie die de bewoners zullen installeren zijn er al partijen die 

hier over hebben nagedacht in een andere vorm van afvalinzameling. Dit zijn de bedrijven Innovaders en 

Northern Light die hierbij betrokken kunnen worden. De verwachting is dat een App in 4 maanden ontworpen 

kan worden. 

 

Het aanvragen van de offertes voor bakfietsen waarmee de inzameling zal gebeuren zal gelijk kunnen gebeuren 

met de aanschaf van biozakken en de ontwikkeling van de App. Bij het aanschaffen of leasen van de bakfietsen 

moet er goed worden nagedacht of deze past voor de inzameling van het GF-afval. De bakfiets zal makkelijk 

gereinigd moeten worden, roestvrij zijn en ook voorkomen dat het GF-afval zal lekken. Een bak die omgekiept 

(makkelijk geleegd) kan worden is ook belangrijk in verband met de overslag. 

 

Communicatie 

Met de plaatselijke afvalpunt van de gemeente Amsterdam die gaat verhuizen naar de Toetsenbordweg in het 

stadsdeel Noord moet een overslagplaats ingericht worden voor het GF-afval. Ook zullen de inzamelaars vanaf 

dit locatie vertrekken naar Buiksloterham voor de inzameling. 

 

De communicatie naar de bewoners toe is cruciaal voor de participatie. De bewoners moeten betrokken 

worden door leuke en gezellige initiatieven in de buurt waarmee een sociale cohesie in de buurt gecreëerd kan 
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worden. Dit zal ook bijdragen aan de participatie. Hiervoor kan er ook gebruik worden gemaakt van de 

connecties in Buiksloterham van Peter Dortwegt. Ook zal het stadsdeel Noord hierbij betrokken worden. 

 

Start pilot 

In november 2017 kan start gegeven worden aan de pilot. Hierbij zal als eerst de biozakken verstrekt 

moeten worden. De pilot wordt 4 maanden uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar de reacties van de 

bewoners en of de pilot succesvol is. Dit moet bepaald worden met de participatiegraad en de 

hoeveelheid GF-afval dat wordt ingezameld. Na de evaluatie kan de pilot aangepast worden. Als er een 

vervolgonderzoek plaatsvind zullen de uitkomsten hiervan ook verwerkt worden bij de pilot. 

 
Planning 

In tabel 1 is de planning te zien voor de implementatie van scenario (pilot) aan huis. Voor elke implementatie is 

er ruim omgegaan met de tijd. 

  

apr-

17 

mei-

17 

jun-

17 

jul-

17 

aug-

17 

sep-

17 

okt-

17 

nov-

17 

dec-

17 

jan-

18 

feb-

18 

mrt-

18 

apr-

18 

Besturing                           

Projectleider in dienst nemen                         

Communicatiemedewerker                         

Hoofd inzameling in dienst nemen                           

Inzamelaars in dienst nemen                           

Aanschaf(verkenning)                           

Biozakken                         

Smartphone App                     

Bakfietsen                     

Communicatie                           

Bewoners                           

Betrokkenen gemeente                           

Start pilot                           

Uitvoeren pilot                     

Evalueren pilot                         

Tabel 1 De planning voor de implementatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


