BEKERS
De kartonnen bekers die worden gebruikt op de rijnstraat 8 hebben een PLA (bioplastic) coating
en worden apart ingezameld in pantries, coffeecorners en algemene ruimtes.

Bezoekers en bewoners gooien
in kantoren en publieke ruimtes
bekers in afvalbakken met
lichtgrijs gekleurde zakken.

weggooien
Afwijkende kleur zakken op de Rijnstraat 8
Door Renewi en verwerker WEPA worden normaliter gekleurde
zakken gebruikt: roze zakken voor PLA gecoate bekers en
geel voor PE gecoate bekers. De keuze om op de Rijnstraat 8
lichtgrijze zakken te gebruiken is gemaakt i.v.m. aansluiting bij
de kleuren van bijbehorende VANG iconen.

Schoonmakers verzamelen
de zakken op rolkarren.

verzamelen
In de expeditie onderin het
pand controleert een ‘verdeler’
de afvalzakken op vervuiling.
Is de zak vervuild?

Vervuilde zakken gaan
in een perscontainer
voor restafval.

Ja
Nee

inzamelen

De verdeler stopt schone
zakken in bekercontainers.
De kosten voor afval worden berekend
a.d.h.v. een branchegemiddelde en het
aantal containers.

Een inzamelwagen van
Renewi leegt de containers.
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De bekers in zakken die te lang blijven liggen
gaan al gauw schimmelen. Hierdoor worden
de zakken afgekeurd en verdwijnen ze bij
het restafval. Een snelle uitvoering bij de
verwerking van bekers is daarom cruciaal.

De wagens rijden
naar Destra Data
in Breda.

verwerken
De verwerker snijdt de schone
zakken open. De bekers gaan in
een grote bak. De verwerker
verwijdert handmatig bekers met
lichte vervuiling en beschimmeling.

Vervuilde bekers zijn
een veiligheidsrisico
voor medewerkers.

Een werknemer
controleert de
buitenkant visueel
op vervuiling en
beschimmeling.

Appelschillen en sinaasappelschillen.
vergaan en daardoor komen er gisten en
endotoxines in zo’n hoge concentratie
vrij dat het gevaarlijk is voor werknemers.

Is de zak vervuild?

Nee

Schone bekers
worden in balen
geperst en
opgeslagen.

Ja

VERWERKEN VAN
BEKERS IS HANDWERK
EN DUUR
De door Renewi verwerkte stroom bekers
(± 400 ton per jaar) is te klein om rendabel
machine-matig na te scheiden. Met de huidige
kwaliteit (12% recyclebaar) kost het verwerken
van 1 ton koffiebekers Renewi ± €500. De
kosten zitten in o.a. in scheiden, sorteren en
persen. In dit kostenplaatje is meegenomen
dat schone bekers ± €15 per ton opleveren bij
de papierverwerker en dat verbranden Renewi
± €180 per ton kost.

Vervuilde zakken en
losse vervuilde bekers
gaan in een restcontainer.
Restcontainers gaan
naar een verbrandingsinstallatie.

88%

De geperste balen gaan naar
WEPA. Daar is nog een check
op vervuiling en beschimmeling.

12%

De PLA en PE
bekers worden in
twee gescheiden
baden geweekt.
Schone papiervezels
worden verwerkt
tot toiletpapier.
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Vervuiling wordt
verbrand?

Er blijft PLA en PE
over. Bestemming
onbekend.

