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Onze scope



Waarom PMD scheiden?

 LGP in 2030 klimaat neutraal 

 Maatschappelijke druk

 Consument is er klaar voor 

 SUP directive (wetgeving)

Betekent: geen beslag op grondstoffen 

door circulair inkopen en maximale 

recycling 
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Waarom bronscheiding bij LGP?

• Verhogen 

tevredenheid gasten:
• Beter faciliteren bij 

afval scheiden

• Versterken 

perceptie en 

ervaring van LGP 

als duurzame 

organisatie

• Bewustwording van 

medewerkers 



Doel van het onderzoek

 Het mogelijk en betaalbaar maken van het aan de bron 
scheiden sorteren en recyclen van PMD-afval. 

 Met de ervaringen uit deze pilot bijdragen aan een generiek 
stappenplan voor bedrijven om hun PMD-afval te kunnen laten 

bronscheiden, sorteren en recyclen. 



Doel van deze praktijkcase

 Bijdrage leveren aan recycling door het PMD-afval niet te laten 
verbranden maar te laten sorteren en door de hoeveelheid 

gescheiden PMD-afval omhoog te brengen

 Zoeken naar lagere additionele kosten in vergelijking met het 
alternatief door optimalisatie de hele keten efficiënter maken



Generiek Stappenplan



Gasten 
scheiden 

PMD in de 
acco’s

Milieustraten 
op de parken

Renewi haalt 
op -

inzamelaar

Op & overslag 
/ bulken

Over de 
sorteerlijn -
verwerker

Producent 
van 

hernieuwbare 
grondstof

Circulaire 
inkoop 

(leverancier)

Gasten zien 
de circulaire 
producten

2x p.w. aankomst = 

communicatie 

moment over 

afvalscheiding = 

gedragsverbetering

DOEL:

Al het recyclebaar 

afval hergebruiken 

als grondstof

2. Inkoop PP en PE disposables om 

kwaliteit van PMD te verbeteren

Potentie

1.000 Ton 

PMD p.j.

Story telling tbv

consumenten vertrouwen 

in afvalscheiding

Sortering in DU

Speciale LGP route 

voor Renewi
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Situatieschets Praktijkcase

Horeca -

Restaurant
Parkshop

AccommodatiesHoreca - Snackbar

Afval uit de volgende Bronnen 

Ondergrondse containers 

BinBang



Probleemanalyse situatie

 Sorteer Capaciteit in 
Nederland 

 Lage opbrengsten* 
<glas/papier/metaal

 Competitieve markt 

 Hoge (logistieke) kosten 

*lage dichtheid = lage tonnages

Inzamelcontainers 
huisjes 

21%

inzamelcontainers 
op milieustraat

18%

Inzamelroute
29%

Verwerking & 
recycling

32%

Kostenverdeling PMD scheiding



Wettelijke Analyse

 Wettelijke verplichtingen bronscheiden van kunststoffen

-Beleid veel vrijblijvend en weinig verplichting
-Meerkostentool Infomil – theorie vs. Praktijk  (€45/ton meerkosten)

-Onduidelijkheid over regelgeving voor bedrijven in de nabije toekomst 

 Marktsituatie PMD

- Veel onzekerheid levert investeringsrisico’s op



Lessons Learned

 PMD afval kan gescheiden ingezameld worden bij 
recreatieparken

 Kwaliteit van het PMD > dan bij huishoudens

 Gemiddeld 32% van het PMD-afval bron-gescheiden

 Kosten toename van 52%*i.v.m. huidige situatie

 Logistieke kosten grootste post

 Lage dichtheid - kleine tonnages per lediging 



Conclusies

 LGP Geschikt voor bronscheiding

- Voldoende PMD afval aanwezig

- Voldoende ruimte om het in te zamelen

- Gasten bereid te scheiden

 Meerdere inzamelaars beschikbaar voor bronscheiding PMD-afval en 
recycling

 Hogere additionele kosten in vergelijk met het alternatief

 PMD bronscheiding niet wettelijk verplicht (meerkostentoets)

 Onzekerheid over toekomstig beleid overheid en rol afvalfonds



Landal GreenParks 2020

• Richten op preventie van vrijkomen afvalstoffen 
(verpakkingen & disposables)

• Hoogwaardiger toepassen van (verwaardbare) afvalstoffen



• Houdt rekening met opschaling
meten & analyseren, partners en fysieke inrichting

• Duidelijke ambitie vastleggen
directie, milieuwinst en kosten

• Bewustwording risico’s huidige marktsituatie
alternatieve verwaardbare stromen, mono-stromen
Recyclebare verpakkingen

Kansen voor andere bedrijven



VRAGEN?


