
vlacovaria

Afgiftekantoor: ANTWERPEN X • Erkenningsnummer P409460 • Afzenderadres: Vlaco vzw Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

In dit nummer:
De wereld van de bioplastics - Erwin 
Lepoudre   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

Composteerbare producten - Sam De 
Coninck  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Beleidsvisie kunststoffen in de circulaire 
economie - Annelies Scholaert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Organisatie van de biologische kringloop in 
Vlaanderen - Kristel Vandenbroek    .  .  .  .  .  7

Ervaring vanuit Nederland - Tim  
Brethouwer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

Composteren van composteerbare 
materialen - Dirk Verbruggen  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Ervaring van een inzamelaar/verwerker - 
Thomas Loyson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Vlaamse Compostorganisatie vzw

Vlacovaria verschijnt driemaandelijks: jaargang 27, nr . 2, april - mei - juni 2019

meer halen uit de biologische kringloop

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

VERSLAG SYMPOSIUM 06.06: 
“BIOPLASTICS IN DE BIOLOGISCHE KRINGLOOP?”

Met bijna 100 aanwezigen, bogen we ons op donderdag 6 juni, in de Engelenburcht 
te Haacht over 1 thema: “Horen bioplastics thuis in de biologische kringloop, ja 
dan nee?” 

Een vraag die niet op 1-2-3 te beantwoorden is, én waarbij er door het ruime kader 
heel wat kanttekeningen te maken zijn. Een eenduidig antwoord bieden na afloop 
van het symposium, zou een onrealistische doelstelling zijn geweest. Wel hebben 
we dankzij de presentaties van de gastsprekers en de actieve medewerking van het 
publiek, alvast wat eenduidige kernstellingen kunnen destilleren. 

Plastics zijn alom vertegenwoordigd in onze maatschappij en dat het anders moet, 
daar is iedereen het over eens . Het verhaal van reduce, reuse én recycle… 



De namiddag werd gemodereerd door Vlaco-coördinator Kristel 
Vandenbroek . Rode draad doorheen het symposium waren de 
stemmingsvragen die op het publiek werden losgelaten, meestal 
ter inleiding van de aansluitende presentatie of pitch. Bedoeling 
was om vanuit de eigen kennis en het eerste gevoel te reageren op 
stellingen over bioplastics met rood (oneens) of groen (eens). 

Presentaties en pitches waren er van experts van BBP, OWS, OVAM, 
Vlaco vzw, Vereniging Afvalbedrijven (NL), EcoWerf en Vanheede. 
In het publiek medewerkers van composteringen en vergisters, 
gemeentebesturen, intercommunales, producenten van (bio)
verpakkingsmateriaal, onderzoeksinstellingen, universiteiten, hubs, 
sectororganisaties … 

DE WERELD VAN DE BIOPLASTICS 
Presentatie Erwin Lepoudre (Belgian BioPackaging, BBP)

Erwin Lepoudre (BBP) 

Achtergrond

Belgian BioPackaging ijvert al meer dan 10 jaar voor composteer
bare verpakkingen, vervaardigd uit maximaal hernieuwbare 
materialen. BBP is een ketenorganisatie van de nieuwe verpak
kings sector en groepeert wereldspelers op alle niveaus in de 
keten, van onderzoek tot uiteindelijk gebruik. 

Wat verstaan we onder bioplastics?
Het is niet duidelijk te zeggen wat bioplastics zijn. Het gaat zowel 
over biogebaseerde (natuurlijk of synthetisch) als fossil-based 
producten. Bioplastics kunnen zowel biodegradeerbaar als niet 
biodegradeerbaar zijn. Bovendien komen in de praktijk vaak 
combinaties voor, waardoor een materiaal niet 100 % fossiel of 
biogebaseerd is. Zie figuur 1 op volgende pagina.

Rol van bioplastics in "the plastic strategy" van de 
Ellen Macarthur Foundation
Er zijn drie pilaren voor de toekomst van plastics en bioplastics 
kunnen een rol spelen in elk:

• Er moet een ‘after use economy’ worden gecreëerd, dit betekent 
dat recyclage zowel economisch als kwalitatief verbeterd moet 
worden .  

• ‘Leakage’ moet worden vermeden: plastics mogen niet in 
natuurlijke systemen terecht komen .

• In design en productie is er een loskoppeling van aardolie nodig 
en moet gekeken worden naar hernieuwbare grondstoffen.
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Composteren als oplossing?
De keten van organische recyclage is goed uitgebouwd, beter dan 
deze van mechanische recyclage . Daarom wordt composteren vaak 
ook gezien als een optimalisatie van het afvalbeheer. Maar dit moet 
geval per geval worden bekeken . Voor sommige toepassingen, zoals 
eenmalige lichtgewicht groenten- en fruitzakjes, bio-afvalzakken, 
maar ook koffiecapsules, theezakjes, fruitstickers, filmtoepassingen 
voor fruit, groenten en bederfelijke voedingsmiddelen en catering 
(borden, bekers, bestek), is organische recyclage volgens BBP 
aangewezen . 

Europa ziet de voordelen van bioplastics
In de kaderrichtlijn afval is opgenomen dat tegen 31 .12 .2023 
biowaste selectief moet worden ingezameld. Verpakkingen die 
composteerbaar zijn, kunnen volgens dezelfde richtlijn samen met 
het biowaste selectief worden ingezameld.

De “bag legislation”, een Europese richtlijn van 2015, beperkt de 
consumptie van eenmalige, lichtgewicht plastic zakjes. Frankrijk, 
Italië, Spanje, enz. staan een uitzondering toe voor composteerbare 
groenten- en fruitzakjes .

COMPOSTEERBARE PRODUCTEN
Presentatie Sam De Coninck (OWS): 

Sam De Coninck (OWS) 

Achtergrond

OWS biedt als onafhankelijk onderzoekcentrum diverse testen en 
diensten aan m.b.t. biodegradeerbaarheid, composteerbaarheid, 
anaerobe vergisting, auditing, controle & sorteren van diverse 
afvalstromen en consulting m.b.t. duurzame ontwikkeling.

Wat betekent biodegradeerbaarheid?
De biodegradeerbaarheid van een materiaal is afhankelijk van het 
milieu waarin het zich bevindt. Hiervoor zijn er specifieke labels.

Biodegradeerbaarheid is de omzetting in CO2 .

Cpolymeer + O2  CO2 + H2O + Cresidueel + Cbiomassa

Niet alle organische koolstof (Cpolymeer) wordt echter omgezet naar 
CO2. Een gedeelte gaat tijdelijk naar tussenproducten die later 
verder zullen afbreken (Cresidueel), en een gedeelte wordt gebruikt 
voor de opbouw van biomassa (Cbiomassa). De CO2-productie kan 
gemakkelijk worden gemeten. De omzetting in tussenproducten en 
aangroei van biomassa is niet met eenvoudige methoden meetbaar . 
Onder volledige biodegradeerbaarheid verstaat men een omzetting 
van 90 % in CO2 .

Figuur 1: Wat verstaan we onder bioplastics? Bron: European 
Bioplastics. 

Figuur 3: Verschillende labels voor bioplastics. Bron: presentatie BBP

Figuur 2 : Inspiratie uit flow van The Ellen Macarthur Foundation 
(2016). 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat een omzetting tot 90 % CO2 
zeer veel is . Bij veel natuurlijke materialen ligt dit percentage lager . 
Cellulose, dat zeer snel afbreekt, bereikt ongeveer de 90 %, stro of 
houtsnippers geraken aan “slechts” 75 % of 60 %.

Normen voor industriële composteerbaarheid 
zijn Europees vastgelegd
Wereldwijd zijn er verschillende normen voor composteerbaarheid 
in een professionele compostering . Europees geldt EN 13432 voor 
verpakkingen en EN 14995 voor plastics .

In de norm voor composteerbaarheid zijn vier componenten 
opgenomen:

• Biodegradeerbaarheid

• Desintegratie

• Chemische samenstelling

• Ecotoxiciteit

De milieuveiligheid wordt gegarandeerd door controle op 
chemische samenstelling en ecotoxiciteit. Er zijn normen vastgelegd 
voor de zware metalen in de bioplastics en maximum 49 % mag 
anorganisch zijn. De ecotoxiciteit wordt uitgetest op de compost, 
die gecomposteerde bioplastics bevat. De groei en kieming van 
tuinkers en gerst worden gemeten na 2 à 3 weken en vergeleken 
met een blanco, dit is een zuivere compost. 90 % kieming en groei 
zijn vereist. In Australië wordt ecotoxiciteit ook gemeten met 
regenwormen . Dit is mogelijk een idee om ook de invloed op dieren 
en bodemorganismen te kunnen inschatten.

0 Dit komt tegemoet aan een vraag uit het publiek over 
wat er gebeurt als dieren stukjes bioplastic zouden 
opeten. In een gesloten gft-compostering is het risico 

beperkt . Maar in een revisie van de norm, die voorzien is 
voor 2020, zal naast de impact op planten, ook het effect op 
regenwormen en micro-organismen worden meegenomen .

Degradatie bestaat uit 2 elementen, nl. biodegradeerbaarheid en 
desintegratie. Desintegratie is het fysisch uit elkaar vallen van de 
bioploastics (zie bovenstaande foto’s). Het composteerproces wordt 
nagebootst in 200 l vaten. Na 12 weken moet 90 % van de bioplastic 
door een zeef van 2 mm gaan . Bij de biodegradeerbaarheid wordt 
de omzetting in CO2 gemeten: na maximum 6 maanden moet 90 % 
van de koolstof omgezet zijn in CO2 .

Piloottesten bij OWS in 200 l vaten. Bron: OWS

0 Bij de herziening van de norm zullen deze termijnen 
en percentages opnieuw tegen het licht worden 
gehouden. In de praktijk blijkt een composteerduur 

van 12 weken, zonder afzeving tussentijds, immers bijna niet 
haalbaar .

Materialen van natuurlijke oorsprong die niet chemisch zijn 
gemodificeerd, moeten niet getest worden.
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Figuur 4: CO2-evolutie van verschillende materialen. Bron: OWS

Figuur 5: Componenten in composteerbaarheidsnorm. Bron: OWS

Figuur 6: Proces van desintegratie. Bron: OWS

vlacovaria

blz 4  •  jaargang 27, nr . 2 • april - mei - juni 2019

meer halen uit de biologische kringloop



Geven composteerbare bioplastics aanleiding tot micro
plastics?

0 Biodegradeerbaarheid versus desintegratie: voor de 
desintegratie moeten de bioplastics door een zeef 
van 2 mm gaan na 12 weken. Door de biodegradatie 

breken die stukjes nog verder af naar CO2, na de 12 weken die 
voor desintegratie zijn vastgelegd. Het is niet zo dat de stukjes 
die na de desintegratietest overblijven, stukjes < 2 mm, 
microplastics zullen worden. Ze breken nog verder chemisch 
af tot CO2 .

o Een biodegradeerbaar materiaal is niet persé 
composteer baar, maar composteerbare materialen 
zijn wel biodegradeerbaar .

Certificatie controleert de praktijk 
In België worden de labels van TÜV Austria het meest gebruikt . TUV 
Austria Belgium controleert de normen en het certificatieschema. Ze 
monitoren ook de markt: zijn er valsspelers? Er worden producten 
van de markt gehaald en getest of de samenstelling gelijk is aan de 
samenstelling van het initieel geteste product.

Biodegradeerbaarheid in verschillende milieus
Biodegradeerbaarheid kan in verschillende milieus worden getest: 
in een professionele compostering, in een thuiscomposteersysteem, 
in de bodem, in zoet water of in zout water . De agressiviteit van 
het milieu is telkens anders . In de compostering en de bodem zijn 
schimmels, bacteriën en actinomyceten actief. In water zijn er 
alleen maar bacteriën. En dat geldt ook voor een vergisting: enkel 
bacteriën kunnen zorgen voor afbraak. Vooral de schimmelactiviteit 
blijkt een grote impact te hebben op de afbraak tijdens het 
composteringsproces en in de bodem . Dit verklaart waarom vele 
bioplastics in vergisting niet biodegradeerbaar zijn.

0 Laat het duidelijk wezen: bioplastics zijn geen 
oplossing voor zwerfvuil . Biodegradeerbaarheid 
is géén vrijgeleide om zwerfvuil toe te laten . De 

enige oplossing voor zwerfvuil, is het vermijden ervan . Voor 
bioplastics moeten ook, zoals voor andere afvalstoffen, de 
geschikte verwerkingsmethodes worden toegepast . Ook hier 
dient voldoende aandacht te worden besteed aan de juiste 
communicatie, educatie en sensibilisering.

 

BELEIDSVISIE KUNSTSTOFFEN IN DE 
CIRCULAIRE ECONOMIE
Presentatie Annelies Scholaert (OVAM)

Annelies Scholaert (OVAM) 

Achtergrond

De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat 
we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier 
omgaan met afval, materialen en bodem. OVAM geeft richting aan 
het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloedt zo de 
uitvoering van de wetgeving.

Figuur 7: Omzetting tot CO2 wordt gemeten ten opzichte van een 
blanco (compostering met zelfde ingangsmateriaal, 
zonder bioplastics). Cellulose is de positieve referentie. 
Bron: OWS

Figuur 8: Biodegradeerbaarheid in verschillende milieus. Bron: OWS
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Europese kunststoffenstrategie in circulaire 
economie
In de Europese context maakt de kunststoffenstrategie een 
belangrijk onderdeel uit van de circulaire economie . 

Recyclage moet worden verbeterd in kwaliteit en ook financieel 
moet het geoptimaliseerd worden: stimuleren van slim design, 
boosten van recycled content, … Er moet worden nagedacht over 
circulariteit alvorens dat producten op de markt worden gebracht . 
Slim ecodesign moet het uitgangspunt zijn.

Plasticvervuiling wordt aangepakt, zowel de macro- als de micro-
plastics. 

Investeringen en innovaties worden ondersteund: ontwikkeling 
alternatieve grondstoffen, chemische recyclage, …

Ook op Vlaams niveau maken de kunststoffen een belangrijk 
onderdeel uit van de beleidsplannen en de transitie naar een 
circulaire economie: materiaalbewust bouwen, programma 
Mooimakers, geïntegreerd Vlaams actieplan voor de bescherming 
van het Belgische deel van de Noordzee, Vlaams verpakkings- en 
zwerfvuilbeleid 2 .0, …

Bioplastics zitten net op de grens …

Figuur 9: Circulaire Economie. Bron: Vlaanderen Circulair (OVAM)

Bioplastics kunnen in de biologische en de technologische cyclus 
terecht komen in het vlinderdiagram van de Ellen Macarthur 
Fondation, ze zitten net op de grens.

In de technische cyclus wordt de selectieve inzameling van 
kunststoffen zowel voor huishoudens als voor bedrijven verder 
gestimuleerd en verhoogd. In Vlaanderen zijn er diverse 
proefprojecten, zoals bv . in de bouw . Voor de burgers is er de 
gefaseerde uitrol voor de P+MD over de periode 2019-2021 . Slechts 
enkele bioplastics zijn gewenst in de P+MD-fractie (bv. bio-PET). 
Andere composteerbare bioplastics zijn moeilijk recycleerbaar 
samen met de andere plastic fracties en vormen een stoorfactor 
voor de verwerking ervan .

Ook in de biologische cyclus is het toevoegen van bioplastics niet 
evident . Het hoofddoel blijft immers het recycleren van organisch 
materiaal, niet het composteren van kunststoffen. Het risico op de 
inflow van niet-composteerbare kunststoffen bij het openen van de 
gft-route is te groot. Mogelijkheden zijn er wel voor materialen die 
onzuiverheden veroorzaken in de compostering, bv. fruitstickers, 
theezakjes, tomatenclips, enz . Of voor grotere welomlijnde 
monostromen die in een B2B-relatie van producent naar verwerker 
kunnen worden gevoerd . 

0 Kunststoffen kunnen niet 1:1 door bioplastics 
worden vervangen . Voor de biodegradeerbare en 
composteerbare kunststoffen dient er een toegevoegde 

waarde aanwezig te zijn, de composteerbaarheid dient nuttig 
of essentieel te zijn voor die specifieke toepassing. Voor de 
biologische cyclus is het bovendien belangrijk dat er een link 
blijft bestaan met het organische afval. Een composteerbaar 
theezakje is wel relevant, inhoud en verpakking kunnen op 
dezelfde manier worden verwerkt, meer afval wordt in de 
biologische kringloop gebracht, verontreiniging door plastics 
wordt vermeden. Ook voor biogebaseerde kunststoffen is er 
een toegevoegde waarde nodig: milieuwinst, minder complexe 
samenstelling, … Dit betekent ook dat geval per geval beoordeeld 
moet worden of bioplastics een duurzamer alternatief bieden, 
en hierbij dient de ganse keten, ook de verwerkingsopties, in 
overweging genomen te worden .

0 Voor de burger is standaardisatie belangrijk. Ofwel 
zijn alle koffiepads composteerbaar, ofwel kunnen ze 
niet worden toegelaten tot het gft. Uniformiteit en 

standaardisering zouden wel toelaten om naar een positieve 
lijst te gaan van toepassingen uit bioplastics die bij het gft-afval 
kunnen worden toegelaten .

“ 40 plastic zakjes inwoner/jaar in 2025 “

Circulaire economie is meer dan recycleren . Het gebruik van single 
use plastics wordt ontmoedigd. Het gaat om plastics die vaak op 
stranden en in de natuur terecht komen, zoals rietjes, ballonstokjes, 
enz. Ook in de Europese richtlijn rond plastic zakjes zijn er duidelijke 
reductiedoelstellingen: 90 zakjes/inwoner in 2019, 40 zakjes/
inwoner in 2025 . 

Vlarema 7
In Vlarema 7 zijn enkele wijzigingen opgenomen omtrent eenmalige 
verpakkingen:

• Evenementen: geen wegwerpdrankverpakking (2020) tenzij 
90 % selectieve inzameling

• Overheden: 

o Geen wegwerpdrankverpakkingen (2020)
o Geen wegwerpverpakkingen voor bereide voedings-

middelen (2022)

• Geldt voor alle wegwerpmaterialen (papier, plastic, metaal, …)

• Geen zakjes meer uitdelen aan de kassa (niet alleen in super-
markten, maar op alle verkooppunten)
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Het verpakkingsbeleid is erop gericht om 

minder overbodige verpakkingen op de 

markt te brengen. Het gaat niet op om deze 

eenmalige verpakkingen één op één te 

vervangen door bioplastics.
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DEEL 2

DE ORGANISATIE VAN DE BIOLOGISCHE 
KRINGLOOP IN VLAANDEREN
Presentatie Kristel vandenbroek (Vlaco vzw)

Kristel Vandenbroek (Vlaco vzw)

Om de toepassingsmogelijkheden van composteerbare bioplastics 
in de biologische kringloop te kunnen bekijken, wordt de 
praktische organisatie van de biologische kringloop in Vlaanderen 
toegelicht. Verschillende afvalstoffen zijn beschikbaar, nl. gftafval, 
groenafval en organischbiologisch bedrijfsafval. Daarnaast zijn 
er verschillende verwerkingsopties beschikbaar in Vlaanderen: 
thuiscomposteren, professionele compostering en vergisting. 

Hoeveel afval wordt er thuis gecomposteerd? Dat is moeilijk te 
zeggen . De hoeveelheden zijn niet meetbaar . In het verleden zijn 
wel schattingen gemaakt, het zou potentieel over 100.000 ton op 
jaarbasis kunnen gaan . 

In Vlaanderen wordt het gft-afval van 4.433.957 inwoners opgehaald. 
Het gft-afval wordt deels gecomposteerd en deels vergist, resp. 
170 .000 ton en 81 .000 ton in 2018 . In totaal is er in 2018 680 .000 ton 
groenafval afgevoerd naar professionele compostering . Het 
organisch-biologisch bedrijfsafval is voornamelijk naar vergisting 
gegaan, 1 .376 .000 ton in 2018 . Slechts 1.370 ton organisch

biologisch bedrijfsafval is gecomposteerd. Dit betekent dus dat er 
in Vlaanderen 850.000 ton composteringscapaciteit beschikbaar 
is. De hoeveelheid afval die is vergist, is bijna tweemaal zo groot, 
nl. 1.485.000 ton in 2018. Slechts 81.000 ton vergistingscapaciteit 
wordt gevolgd door een nacompostering . Het grootste deel van 
de vergistingsinfrastructuur, goed voor ruim 1.400.000 ton, heeft 
geen aerobe stap in het verwerkingsproces. Dit heeft belangrijke 
gevolgen voor de aanvaardbaarheid van de composteerbare 
bioplastics in de biologische kringloop. Immers, in een vergisting 
worden de composteerbare bioplastics niet afgebroken.

In het vervolg van de studienamiddag is gefocust op de toepassing 
van bioplastics in de biologische kringloop. De discussie heeft zich 
dan ook verder toegespitst op de composteerbare bioplastics. 
Bioplastics die niet-biodegradeerbaar zijn of biodegradeerbaar zijn 
in andere milieus, zijn buiten beschouwing gelaten .

THUISCOMPOSTEREN VAN BIOPLASTICS
Presentatie Elfriede Anthonissen (team thuiskringlopen 
Vlaco vzw) 

Elfriede Anthonissen  (Team Thuiskringlopen, Vlaco vzw)

Wat doet de burger? 
Een thuiscomposteeromgeving kan je niet vergelijken met een 
professionele compostering . De hoeveelheid composterend 
materiaal is kleiner, de temperatuur is lager en het proces is trager.

Vandaar dat het onafhankelijk controleorgaan TÜV AUSTRIA België 
(voorheen Vinçotte) het OK compost HOME-certificeringssysteem 
ontwikkelde om volledige compostering te garanderen, 
specifiek voor een thuiscomposteersysteem. Het verschil met 
professionele compostering: er moet 90 % desintegratie zijn na 
6 maanden (12 weken in professionele compostering) en 90 % 
biodegradeerbaarheid in de periode van 1 jaar (6 maanden in 
professionele compostering).

Figuur 10: Organisatie van de biologische kringloop in Vlaanderen. 
Bron: Vlaco
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Weten we of er bioplastics in de thuiscompostering 
belanden?
In 2018 voerde MAS in opdracht van Vlaco een onderzoek-
enquête uit bij 1 .000 Vlamingen om te polsen naar hun 
thuiskringloopgedrag . Die studie was een vervolg op de OVAM-
studies uit 2006 en 2012 . De meerderheid van de ondervraagden 
(31,4 %) weten niet wat composteerbare verpakkingen zijn. Bijna 
20 % zegt geen composteerbare verpakkingen te hebben. Slechts 
weinig particulieren (11,9 % van de ondervraagden) blijken 
de composteerbare verpakkingen thuis te composteren . Het 
thuiscomposteren beperkt zich voornamelijk tot keukenbakzakjes . 
10,7 % van de ondervraagden geeft de composteerbare 
verpakkingen mee met gft-afval, 18,2 % met het restafval. 

Weinig composteerbare plastics in compostvat en –hoop volgens MAS 
onderzoek. 

Europese norm voor thuiscomposteerbare 
materialen in ontwikkeling

In het EU project OPEN-BIO is de ontwikkeling van een norm voor 
thuiscomposteerbare materialen bekeken . 

Uit de literatuurstudie bleek dat er verschillende standaard-
specificaties voor thuiscomposteerbare materialen zijn op nationaal 
niveau: België, Australië, Frankrijk, UK, USA. Harmonisatie is vereist.

Er werd ook afgetoetst of desintegratie op laboschaal representatief 
is voor realiteit. Hiervoor is beroep gedaan op de expertise en 
thuiscomposteersystemen van Vlaco-lesgevers . Zo werden o .a . 
een OK Compost HOME gecertificeerde broodzak en rijstzak 
thuisgecomposteerd in zowel een wormenbak, compostvat, 
compostbak en composthoop . 

De link tussen veldtest en labotest is vrij goed. De desintegratie in 
composteersystemen verloopt sneller in grote systemen . Het vullen 
van de verpakkingen met gft is voordelig voor de afbraak.

Het thuiscomposteerbaar maken is interessant voor materialen 
die keukenafval bevatten, zoals theezakjes, koffiefilters, enz. 
Dit geldt ook voor materialen die vaak als contaminatie in 
het thuiscomposteersysteem terecht komen, bv. fruitstickers. 
Voor deze materialen is er een duidelijke meerwaarde als ze 
thuiscomposteerbaar zijn .

0 Wat met thuiscomposteerbare wikkels van 
tijdschriften? Uit de MAS-enquête blijkt dat maar 
weinig Vlamingen daar effectief thuis mee aan de 

slag zouden gaan . In de zaal gaf een aanzienlijk deel aan dat 
wel te doen. In sommige landen (bv. Frankrijk) zou dit wel 
meer gebeuren en ook de producenten en verdelers van 
tijdschriften krijgen heel vaak de vraag. Rekening houdend 
met het  ‘reduce, reuse and recycle’-principe en het feit dat 
er geen link is met gft-afval, kan besloten worden dat het niet 
zinvol is om deze wikkels (thuis)composteerbaar te maken. Ze 
bieden geen meerwaarde in de toepassing . In een circulaire 
economie zijn papieren wikkels – die bij het oud papier terecht 
komen – handiger . Ook Vlaco sluit zich hierbij aan .

Er kwamen heel wat vragen én antwoorden uit het publiek. 

Om in Vlaanderen op de markt te worden gebracht, 
zouden bioplastics beter thuiscomposteerbaar zijn?

0 Op deze vraag antwoordde het publiek 
verdeeld. Nochtans zou dit de communicatie wel 
vergemakkelijken . Niet alle Vlaamse burgers kunnen 

beroep doen op gft-inzameling (4,4 miljoen inwoners), terwijl 
het thuiscomposteren in gans Vlaanderen wordt gepromoot .
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ERVARING VANUIT NEDERLAND 
Presentatie Tim Brethouwer (Vereniging Afvalbedrijven)

Tim Brethouwer (Vereniging Afvalbedrijven, NL)

Achtergrond 
De Vereniging Afvalbedrijven behartigt de belangen van 
Nederlandse bedrijven die actief zijn in de totale afvalketen. Als 
verbinder van belangen en partijen in de keten, is de Vereniging 
Afvalbedrijven een belangrijke partner in de transitie naar de 
circulaire economie.

Tim geeft in zijn presentatie “Naar meer en schoner gft” aan dat 
Nederland jaarlijks goed is voor 1,5 miljoen ton gft afval. Zoals in 
elke selectief ingezamelde afvalstroom geldt, gaat dit ook op voor 
gft: “Confusion = pollution”. Verwarring bij het sorteren zorgt 
sowieso voor vervuiling, het is dus belangrijk dat de burger de 
sorteerboodschap begrijpt, weet wat hij in welke bak moet gooien . 
Hiervoor moet in de hele keten verantwoordelijkheid genomen 
worden en dit geldt zowel voor gft als voor pmd. De sorteerders 
dienen dus ook bij de discussie betrokken te worden . Kwaliteit 
dient boven kwantiteit gesteld te worden. 

Preventie is een kernwoord: we moeten naar minder verpakkingen 
toe . Cruciaal hierbij is het ontwerp (zie ook de presentatie Annelies 
Scholaert van OVAM). Design for recycling kan zorgen voor meer 
mogelijkheden rond hergebruik van materialen . En dat is sowieso te 
verkiezen ten opzichte van compostering. De confusion = pollution-
theorie is een volgend schakelpunt, de consument begrijpt de 
sorteerregels en tot slot dienen de recylcaten ook effectief gebruikt 
te worden . 

Ook Tim kaart vooral het belang van de co-benefit, de toegevoegde 
waarde, aan . Wat is het nut van een composteerbare schoen? 
Voldoen aan de norm kan ook geen claim zijn voor acceptatie bij gft. 

Waarom zouden we bioplastics aanvaarden in het gft, als ze toch 
vooraf uitgesorteerd worden, bijvoorbeeld in de voorbehandeling? 
De composteerroute heeft enkel zin als het leidt tot de inzameling van 
meer gft-afval, bv. met een inzamelzakje wordt het selectief houden 
van keukenafval vergemakkelijkt of met een composteerbare 
koffiepad zullen zowel verpakking als inhoud gecomposteerd 
kunnen worden . Maar het is alles of niks: alleen in het geval alle 
theezakjes op de markt composteerbaar zijn, kunnen theezakjes 
worden toegelaten tot het gft-afval. Tim haalt het voorbeeld aan 
van de kattenbakkorrels. In Nederland werden composteerbare 
kattenbakkorrels toegelaten bij het gft. Wat blijkt? Het is voor de 
consument helemaal niet doenbaar om het onderscheid tussen 
composteerbare en niet-composteerbare versies te maken . Gevolg: 
alle kattenbakkorrels kwamen bij het gft. 

Daarnaast geeft Tim aan dat de norm EN13432 in Nederland sterk 
ter discussie staat, omdat de opgelegde composteerduur van 
12 weken veel te lang is voor de Nederlandse composteerders . Er 
worden ook vragen gesteld over de ecotoxiciteit. 

Figuur 11: Goede praktijk voor bioplastics. Bron: Vereniging afval-
bedrijven

0 In Vlaanderen zijn sinds begin 2019 de sorteerregels 
voor gft-afval aangepast. Enerzijds zijn vlees- 
en visresten toegelaten waardoor de sortering 

eenvoudiger is geworden. Maar omwille van de problematiek 
van verontreinigingen en plastics, 
kunnen koffiepads en theezakjes 
niet meer bij het gft worden 
toegelaten . Uit onderzoek blijkt 
immers dat de huidige theezakjes 
(zelfs diegene die uit papier lijken 
te bestaan) voor 20 tot 30 % PP 
bevatten.
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COMPOSTEREN VAN COMPOSTEERBARE 
MATERIALEN IN DE PRAKTIJK
Presentatie Dirk Verbruggen (EcoWerf) 

Achtergrond 

Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf is de afvalintercommunale 
voor 27 gemeenten en steden in OostBrabant. Dirk Verbruggen is 
er projectleider van de compostering en heeft  vooral dankzij zijn 
persoonlijke interesse  een ruime ervaring met de verwerking van 
monostromen in een B2B situatie opgebouwd. 

Dirk Verbruggen (EcoWerf)

Compostering van EcoWerf
EcoWerf beschikt over een aerobe, gesloten compostering, met 
een voor- en een nabewerking en een narijping . De voorbewerking 
bestaat uit verkleinen, zeven en ontijzeren. Het materiaal verblijft 
5 weken in de hal . Dan gebeurt er opnieuw een zeving en gaat het 
materiaal naar de narijping, voor nog eens 5 weken . Tijdens de 
narijping wordt er nog omgezet, belucht en bevochtigd. 

De input bestaat uit gft-afval, bermgras, gras en blad en organisch-
biologisch bedrijfsafval. Jaarlijks komen ook 1 miljoen gft-zakjes in de 
compostering terecht. EcoWerf promoot het gebruik van bioplastic 
zakjes voor de selectieve inzameling van het gft in de keuken. Er 
zijn ook geventileerde emmertjes ter beschikking om de bioplastic 
zakjes in te hangen . Dit is een succes, het vergemakkelijkt de 
selectieve inzameling en zorgt voor meer ingezameld keukenafval.

Vraag naar composteren van bioplastics bijna niet 
bij te houden
EcoWerf krijgt zeer veel vragen om allerlei producten op basis van 
composteerbare bioplastics te verwerken. Het is een snelgroeiende 
markt. Er zijn zeer veel vragen van organisatoren van festivals. 
Dan gaat het over cateringmateriaal: bekers, borden, bestek . 
De mogelijkheden zijn sinds begin dit jaar iets groter, omdat 

ook cateringafval met vlees- en visresten aanvaard kan worden 
in de compostering . Maar er zijn ook vragen om regenjassen, 
composteerbare sneeuw, tenten, enz . te verwerken .

Dirk heeft een eigen “pretest” uitgewerkt om te beslissen of hij het 
materiaal kan aanvaarden. Voorwaarde is altijd dat het materiaal 
het OK compost-label heeft, maar Dirk test elk materiaal zelf nog 
eens uit, in de specifieke condities van de eigen compostering. 
Het te testen materiaal wordt gemengd met gft in een curverbox. 
De box wordt gedurende 8 weken in de compostering gezet. De 
temperatuur ligt rond de 40 °C . EcoWerf stelt als voorwaarde dat de 
bioplastics binnen de 5 weken voldoende moeten desintegreren. 

Greep uit de reeds geteste composteerbare materialen. Bron: EcoWerf 

Verblijftijd organisch materiaal installatie EcoWerf. Bron: EcoWerf

EcoWerf stelt zelf als intercommunale bioplastic zakjes ter 
beschikking voor gebruik in de keuken . Enkel deze zakjes 
zijn toegelaten bij het gft. EcoWerf eist dat de zakjes het 
OK compost HOME label hebben . Zo slagen ze twee vliegen 
in één klap . De burgers 
kunnen het zakje samen 
met het keukenafval ofwel 
thuiscomposteren ofwel in de 
gft-container gooien.
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Dan is er zekerheid dat het materiaal na de eerste fase in de 
composteringshal niet zal worden afgezeefd. Dirk heeft al heel veel 
materialen getest: PLA, karton, suikerriet, bagasse, palmblad, hout, 
papier, cellulose, Mater-Bi, zemelen, avocadopitten, …

Het composteerbare bestek voldoet niet in de pretest van Dirk . Ook 
composteerbare clips die gebruikt worden in de tuinbouw om bv . 
tomatenplanten op te binden, breken niet af binnen de termijn van 
5 weken . Vermoedelijk is dit te wijten aan het feit dat het dikkere 
materialen zijn . 

Waarom dit engagement? 
Voor EcoWerf is maatschappelijk verantwoord ondernemen 
belangrijk en ze hopen zo bij te kunnen dragen aan een besparing 
op fossiele grondstoffen en een lagere CO2-voetafdruk . Het past ook 
in de toekomstvisie om voornamelijk productie uit restmaterialen 
en afvalstromen te genereren. Dirk geeft dan ook aan dat het 
totaalpakket moet worden bekeken. Immers ook de productie van 
de grondstoffen moet duurzaam gebeuren. 

Dirk begrijpt festivalorganisatoren die liever composteerbare 
in plaats van herbruikbare bekers gebruiken . Ze zijn goedkoper, 
moeten niet afgewassen worden, hygiëne speelt een rol. Maar het 
is niet evident om festival-afval correct en zuiver in te zamelen. 
Bovendien heeft EcoWerf soms problemen met het dichtslibben 
van de beluchtingsvloer in de composteringshal. Dit is te wijten 
aan plastics die zich in de loop van de tijd opstapelen op de vloer. 
Moesten dit allemaal composteerbare bioplastics zijn, dan zou dit 
niet gebeuren . 

ERVARING VAN EEN INZAMELAAR/VERWERKER
Presentatie Thomas Loyson (Vanheede)

Achtergrond
Vanheede biedt aan meer dan 10.000 klanten een duurzame, 
efficiënte en economische oplossing op het gebied van afval
management. De circulaire economie is steeds het uitgangspunt, 
dit zowel in eigen als externe verwerkingssites.

Vanheede baat een eigen compostering (40.000 ton groenafval 
en RWZI-slib per jaar) uit. Ze hebben een ontpakkingslijn voor 
voormalige voedingsmiddelen en verwerken er ongeveer 
110 .000 ton op jaarbasis . Daarnaast hebben ze ook een 
vergistingsinstallatie waar circa 60.000 ton per jaar wordt verwerkt.

Ook Thomas heeft reeds 
heel wat ervaring met 
bioplastics. Zij hebben in de 
compostering reeds bekers, 
borden en bestek, maar ook 
matrassen getest . Met de 
natuurlijke vezels als hout 
en palmbladeren hebben 
ze positieve resultaten. De 
composteerbare bioplastics 
scoren echter niet zo goed 
in de compostering . Het 
composteerproces duurt in 
totaal toch 14 weken .

In de vergisting zijn er testen 
geweest met folie op basis van 
zetmeel . De resultaten zijn 
negatief, zelfs na 60 dagen is 
er onvoldoende afbraak.

In de ontpakkingslijn wordt Vanheede geconfronteerd met verpakte 
voormalige voedingsmiddelen. Op dit moment zijn dit traditionele 
kunststof verpakkingen, die technisch zoveel mogelijk worden 
verwijderd. Zou het gebruik van composteerbare bioplastics hier 
een oplossing zijn? Eigenlijk niet, want de geproduceerde mix 
wordt grotendeels afgezet naar vergistingsinstallaties.

Ook Vanheede stelt zich vragen bij de “greenwashing” . Een 
wegwerpbeker vervangen door een composteerbare beker is 
niet altijd beter voor het milieu. Waarom niet kiezen voor het 
traditionele servies?

0 Voor het bedrijfsafval zijn er zeker ook mogelijkheden 
om verpakkingen te vervangen door composteerbare 
bioplastics. Denk maar aan cafetaria’s waar toch vaak 

nog wel wat verpakkingen aanwezig zijn: een bakje voor een 
slaatje, een folie rond een broodje, enz . De omschakeling naar 
composteerbare verpakkingen is ondertussen technisch zeker 
mogelijk, zodat het keukenafval samen met de verpakkingen 
zou kunnen worden gesorteerd . Denk ook aan voormalige 
voedingsmiddelen uit de supermarkten . Ook hier worden nog 
veel verpakkingen gebruikt: een bakje voor de champignons, 
een folie rond de bio-komkommer, een schaaltje voor de vis, 
enz . Een volledige overstap naar composteerbare materialen 
zou hier omslachtiger zijn, maar het zou de sortering wel 
vergemakkelijken: het organisch-biologisch afval zou samen 
met de verpakkingen kunnen worden ingezameld . Er is echter 
één zeer belangrijke “maar”: deze organisch-biologische 
afvalstromen worden in Vlaanderen niet afgevoerd naar 
composteringsinstallaties, maar naar vergistingsinstallaties 
(zie presentatie Kristel Vandenbroek), waar de composteerbare 
bioplastics jammer genoeg niet afbreken. Zoals uit de 
presentatie van Sam De Coninck van OWS blijkt, ligt dat aan de 
afwezigheid van schimmels in de vergisting. De verpakkingen 
zorgen dus voor hinder tijdens de vergisting én vermits er 
geen nacompostering is, is er in het ganse verwerkingsproces 
geen stap waar ze kunnen biodegraderen .

Figuur 12: Van de composteerbare zakjes met het OK compost 
HOME label blijft na 4 weken bijna niets meer over. 
Composteerbaar bestek blijft moeilijk. Bron: EcoWerf

Thomas Loyson (Vanheede)
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Uitgave van Vlaco vzw
Eindredactie:  Kristel Vandenbroek

Vormgeving:  Reclamebureau Mink

Druk:  Drukkerij Buroform

V.U.: Rudy Meeus, 
 Stationsstraat 110
 2800 Mechelen

Redactie-adres: Vlaco vzw
 Stationsstraat 110
 2800 Mechelen
 Tel .: 015 451 370
 info@vlaco .be
 http://www .vlaco .be

Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen 
is toegelaten, mits bronvermelding.
Gedrukt op gerecycleerd papier.

MEER INFO EN EEN ACTUEEL OVERZICHT VAN ONZE LEDEN VINDT U OP WWW.VLACO.BE
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WRAP UP: 
 Bioplastics in het algemeen bevinden zich op de grens van de biologische en technische 

cyclus. In een circulaire economie, waar grondstoffen en producten zo hoogwaardig 
mogelijk moeten blijven worden ingezet, heeft materiaalrecyclage voorrang op 
organische recyclage .

 De Europese norm voor composteer baarheid wordt herzien . Vooral de elementen 
composteerduur en ecotoxiciteit zouden onder de loep moeten worden genomen. 
Volgens de norm moet de organische koolstof voor 90 % worden omgezet, de overige 
10 % is moeilijker te meten, maar is geen bron voor microplastics.

 Traditionele kunststoffen één op één vervangen door composteerbare bioplastics: dat 
is zeker niet altijd duurzaam. Denk aan de prioriteitsvolgorde: reduce, reuse en recycle.

 Een logo is geen claim: het is niet omdat op een materiaal een composteer baarheidslogo 
staat, dat de professionele compostering er dan maar voor moet zorgen dat het 
verwerkt wordt . Er zijn een aantal randvoorwaarden die mee in overweging moeten 
worden genomen, vooraleer te kiezen voor een composteerbare bioplastic, nl. is er 
een meerwaarde om de traditionele kunststof te vervangen door een composteerbare 
én is er een link met organisch-biologisch afval . Het nut van een composteerbare 
schoen wordt bijgevolg sterk in twijfel getrokken .

 Maar er zijn zeker situaties waar een ‘win-win’ kan worden gecreëerd, zowel voor de 
producent, de inzamelaar, de verwerkingssector als de bioplastic-producent. 

 De piste om een positieve lijst op te stellen van materialen die zouden kunnen worden 
toegelaten bij het huishoudelijk gft-afval, dient zeker verder onderzocht te worden. 
Dit impliceert wel dat materialen die op de lijst komen enkel in de composteerbare 
vorm te vinden zijn in de winkelrekken. Duidelijkheid, uniformiteit en standaardisatie 
zijn vereist, want confusion is pollution. Bovendien moet rekening gehouden worden 
met de huidige en toekomstige verwerkingsinfrastructuur in Vlaanderen. De gft-
compostering investeert in de bouw van voorvergistingsinstallaties. In een vergisting 
worden de composteerbare bioplastics niet afgebroken, dus dat is mogelijk een 
belemmering voor deze positieve lijst.

 Voor het organisch-biologisch bedrijfsafval bestaat er in een B2B-context zeker 
potentieel om bepaalde verpakkingen te vervangen door composteerbare bioplastics. 
Ook hier dient rekening te worden gehouden met de organisatie van de biologische 
kringloop in Vlaanderen . Organisch-biologisch bedrijfsafval wordt quasi volledig 
verwerkt in vergistingsinstallaties zonder nacompostering. 
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