Plasticrecycling
moet beter, maar hoe?
Jarenlang lag de focus op het apart inzamelen van plastic. Maar de
laatste jaren stappen gemeenten steeds vaker over op nascheiding. Dit
betekent dat plasticafval in de zak of container met restafval meegaat
om er vervolgens weer uitgehaald te worden. Dit lijkt op water naar de
zee dragen. Of niet?
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Annemiek Tubbing, lid van de VVM-sectie
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Afsluitend
Over de recycling van plastic afval is veel te
zeggen. In navolging van de ambities van
de EU geldt voor het Nederlandse verpakkende bedrijfsleven een doelstelling van
(minimaal) 55% voor 2030 met een tussendoelstelling van 50% voor 2025. Dit doel is
nog ver weg. Recent onderzoek laat zien dat
in Nederland slechts 26% van het ingezamelde plastic verpakkingsafval van huishoudens gerecycled wordt. Er zal de
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‘Recyclers en
designers van
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gebruikt plastic niet
rendabel. Zo lang de prijs
van olie laag blijft,
hoeven we er dus niet op
te rekenen dat de ‘markt’
zijn werk doet. Zonder
andere maatregelen zal
het lastig blijken om meer
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etiket het ook doet bij de consument.
Annemiek Tubbing
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Afval.
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