
Volop aan de bak
jaarrapportage 2016

Gemeente Almelo



32

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

Conclusies 2016 en doorkijk 2017 5

Volop aan de bak 6
Twente Milieu ondersteunt gemeenten 6
Leeswijzer 7

Gemeente Almelo 8
Demografie 8
Afvalbeleid  8 

Afvalinzameling 2016 10
Deelstromen 10
Inzamelsysteem 10
Inzamelmiddelen 12
Sorteeranalyses 13
Samenstelling en vergelijking deelstromen 13
Intergemeentelijke vergelijking 19

Naar een afvalloos Twente in 2030   22



54

Conclusies 2016 en doorkijk 2017

Grof resTAfVAl NeemT liChT Af
De hoeveelheid grof restafval in de gemeente Almelo 
ligt ruim onder het landelijk gemiddelde (2015: 27 kg) 
en bedraagt niet meer dan 7 kg per inwoner. De hoe-
veelheid is met 1 kg per inwoner afgenomen ten op-
zichte van 2015. De reden hiervoor valt niet helemaal 
goed te duiden. 

GfT-AfVAl boVeN lANdelijk Gemiddelde
De hoeveelheid ingezameld GFT per inwoner stijgt 
sinds 2014 en bedraagt inmiddels 108 kg per inwoner. 
Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van 80 kg per 
inwoner per jaar. 

iNzAmeliNG pApier lijkT sTAbiel
Het gebruik van de papiercontainer heeft, volgens de 
gegevens van Twente Milieu, niet geleid tot een stij-
ging van de totale hoeveelheid ingezameld papier. 
Daarbij wordt opgemerkt dat in Almelo papier ook 
naar diverse verenigingen die het inzamelen kan wor-
den gebracht. De omvang van deze stroom is bij Twen-
te Milieu niet bekend. Verwacht wordt dat de hoeveel-
heid ingezameld papier hierdoor in werkelijkheid wat 
hoger ligt. 

hoeVeelheid GlAs sTijGT 
De hoeveelheid ingezameld glas neemt gestaag toe 
sinds 2014, van 16 kg naar inmiddels 18 kg per inwoner 
per jaar. Het percentage glas in het restafval in Almelo 
bedroeg in 2016 6%. Dat biedt kansen om verpakkings-
glas nog meer aan de bron te gaan scheiden. Jaarlijks 
wordt in Almelo 18 kg glas per inwoner ingezameld. 
Dat is net iets onder het landelijk gemiddelde van 20 
kg per inwoner. 

oNderzoekeN 
De raad wil het draagvlak voor eventuele veranderin-
gen in het afvalbeleid bij de inwoners onderzoeken. 
Een van die veranderingen is de mogelijkheid dat in-
woners zelf het restafval wegbrengen, ofwel het zo-
genoemde 'omgekeerd inzamelen'. Een tweede veran-
dering zou de huis aan huisinzamelingen, door middel 
van de minicontainer voor verpakkingen, zijn. Dat zou 
de komst van de vierde container kunnen betekenen. 
De gemeenteraad hecht eraan dat hier eerst nader 
onderzoek naar wordt verricht. Tevens is het gewenst 
om de inzamelmethode met de ondergrondse GFT- 
containers nog eens nader te bekijken en mogelijk te 
wijzigen. 

Voor u ligt de jaarrapportage 2016 van de gemeente Almelo. Het afgelopen jaar is er in de  

regio weer veel gebeurd om het scheiden van afval verder te stimuleren; zoals bedoeld  

heeft dat ook gezorgd voor minder restafval! De grens van gemiddeld 200 kg per inwoner  

is in 2016 bereikt. Alle inspanningen hebben tot een gezamelijk succes van gemiddeld 184 kg 

restafval per inwoner geleid.  

Voorwoord

Voor u ligt de jaarrapportage 2016 van de gemeente Almelo. Het afgelopen jaar is er in de  

regio weer veel gebeurd om het scheiden van afval verder te stimuleren; zoals bedoeld heeft dat 

ook gezorgd voor minder restafval! De grens van gemiddeld 200 kg per inwoner is in 2016  

bereikt. Alle inspanningen hebben tot een gezamenlijk succes van gemiddeld 184 kg restafval  

per inwoner geleid. Elke gemeente volgt zijn eigen pad, maar met de invoering van bijvoorbeeld 

de verpakkingencontainer, het vierwekelijks inzamelen van restafval of de invoering van  

het diftar-systeem worden uiteenlopende, maar wel de juiste stappen gezet. Het lijkt dan ook  

heel goed haalbaar om tegen 2020 gemiddeld 100 kg restafval per inwoner te realiseren.  

Samen aan de bak, het werkt! Samen op weg naar een afvalloos Twente in 2030. 
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Volop aan de bak

Het huishoudelijk afval wordt in Almelo in diverse deelstromen ingezameld. Daarbij  

worden verschillende inzamelmiddelen gebruikt, waaronder een minicontainer voor de  

papierinzameling voor elke laagbouwwoning.
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 lineaire economie keteneconomie met recycling Circulaire conomie

Het beleid is gestoeld op de landelijke en regionale 
plannen en programma’s die allemaal zijn gericht op 
het realiseren van een circulaire economie:
•	 Landelijk	afvalbeheerplan	2017-2032	(LAP3)

- in Nederland is in 2020 75% van het huishoudelijk 
afval en bedrijfsafval gescheiden; 

- zoveel mogelijk gescheiden inzameling en maxi-
maal hergebruik;

- zorgen voor reparatie en waar mogelijk langer 
(her)gebruik van producten.

•	 VANG	(van	Afval	naar	Grondstof)
- gescheiden inzameling en maximaal hergebruik;
- campagnes gericht op duurzaam produceren en 

consumeren;
- transitie van alleen afvalbeleid naar een integraal 

grondstoffen- en materialenbeleid;
- verbetering van afvalscheiding en -inzameling;
- verduurzaming van consumptiepatronen;
- aanpak specifieke materiaalketens;
- focus op een circulaire economie en innovatie.

•	 Project	‘naar	een	afvalloos	Twente	in	2030’
- afvalscheiding verder verbeteren;
- hogere opbrengsten van grondstoffen; 
- vermindering van restafval.

TweNTe milieu oNdersTeuNT GemeeNTeN 
Twente Milieu wil, voor én samen met de gemeenten 
en andere partners in de regio, de gezamenlijke doel-
stellingen op het gebied van duurzaamheid realiseren. 
Dat betekent dat Twente Milieu iedere dag samen met 
gemeenten werkt aan een nog betere afvalscheiding, 
hogere opbrengsten van grondstoffen en verminde-
ring van restafval. Met dit geïntensiveerde en inte-
grale afvalbeleid zal de hoeveelheid restafval gaan-
deweg verder afnemen. Momenteel is er gemiddeld 
over de zeven gemeenten nog ongeveer 184 kg rest- 
afval per inwoner per jaar. Een hoeveelheid die de ko-
mende jaren zal afnamen naar ongeveer 100 kg per 
inwoner per jaar. Uiteraard is dit sterk afhankelijk van 
het vigerende gemeentelijke afvalbeleid. Gezamenlijk 
zetten we goede stappen op weg naar een afvalloos 
Twente. 

leeswijzer
In deze jaarrapportage 2016 zijn de resultaten en ont-
wikkelingen voor de gemeente in kaart gebracht, in 
het licht van de hiervoor beschreven plannen en pro-
gramma’s rondom de circulaire economie. De jaarrap-
portage heeft betrekking op afvalinzameling en geeft 
inzicht in inzamelresultaten per deelstroom in de ge-
meente. Tevens is een onderlinge vergelijking tussen 
gemeenten opgenomen. 
Twente Milieu heeft geen volledig zicht op ingezamel-
de hoeveelheden van deelstromen die worden ingeza-
meld bij en door supermarkten, kringloopbedrijven of 
charitatieve instellingen. Deze deelstromen zijn dan 
ook buiten beschouwing gelaten. Een uitzondering 
daarop is de textielinzameling. Daarop is in de meeste 
gemeenten wel voldoende zicht. Overzichten van de 
ingezamelde hoeveelheden hebben in de regel betrek-
king op de activiteiten van Twente Milieu. In de grafie-
ken in deze rapportage worden de ingezamelde hoe-
veelheden steeds vergeleken over een periode van drie 
jaren aaneen. Op die manier worden ook trends zicht-
baar. Informatie over de ingezamelde hoeveelheden 

van specifieke deelstromen is (indien niet aanwezig bij 
Twente Milieu) opgevraagd bij de desbetreffende ge-
meente. Op deze wijze is getracht een zo volledig mo-
gelijk beeld te geven. Daarnaast wordt de uitvoering 
van het afvalbeleid in 2016 op een rijtje gezet.

Met de jaarrapportage kan worden beoordeeld in hoe-
verre de gevolgde koers ook de gewenste koers is; min-
der restafval en meer en betere afvalscheiding. Daar-
mee kan deze rapportage ook worden gebruikt voor 
evaluatie van het afvalstoffenbeleid per gemeente en 
voor onderling vergelijk tussen gemeenten. 

Het takenpakket van Twente Milieu is breder dan afva-
linzameling en de beleidsondersteuning op dat terrein. 
Ook op het gebied van het beheer van de openbare 
ruimte (BOR) voert Twente Milieu taken voor gemeen-
ten uit. Deze jaarrapportage beperkt zich tot afvalin-
zameling en het gevoerde beleid. Over het taakveld 
openbare ruimte wordt op een andere manier gerap-
porteerd. 
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Gemeente Almelo

Twente Milieu heeft in 2016 zeven aandeelhoudende gemeenten, waaronder de gemeente 

Almelo. Almelo is de derde stad in grootte binnen het werkgebied en valt in stedelijkheids-

klasse drie. De gemeente Almelo beslaat een oppervlakte van 69 vierkante kilometer en telt 

ruim 72.000 inwoners. Naast de stad Almelo behoren de kernen Aadorp, Bornerbroek en 

(gedeeltelijk) Mariaparochie tot de gemeente Almelo. 

Gemeente Jaar van toetreding

Almelo 1997

Borne 2014

Enschede 1997

Hengelo 1997

Hof van Twente 2001

Losser 2006

Oldenzaal 1997

demoGrAfie
De regio Twente bestaat uit 14 gemeenten en telt ge-
zamenlijk ongeveer 626.000 inwoners. De aandeel-
houdende gemeenten van Twente Milieu hebben ge-
zamenlijk 423.000 inwoners (bron: Centraal Bureau 
Statistiek, peildatum november 2016). Dit betekent dat 
Twente Milieu in 2016 bij 68% van de inwoners van 
Twente het afval inzamelde. Enschede, Almelo en Hen-
gelo zijn, met circa een kwart van het woningbestand, 
de gemeenten met de meeste hoogbouw.

De gemeente Almelo heeft momenteel ongeveer 
72.500 inwoners. Qua leeftijdsopbouw in de gemeente 
valt op dat ruim 25.000 inwoners onder de 30 jaar zijn. 
Daarnaast zijn er ruim 34.000 inwoners tussen de 30 
en 65 jaar oud. Circa 13.000 inwoners zijn ouder dan 
65 jaar. Dit is ruim 17% van de totale bevolking. De ver-
houding mannen en vrouwen is respectievelijk 49,7% 
tegenover 50,3%. 

AfVAlbeleid 
Begin 2017 wordt het draagvlak bij de inwoners gepeild 
voor de veranderingen op afvalgebied. Daarbij gaat 
het met name om het omgekeerd inzamelen en de huis 
aan huisinzameling door middel van de minicontainer 
voor verpakkingen. 

Gemeente Aantal inwoners Huishoudens totaal  Stedelijkheidsklasse  Hoogbouw*

Almelo  72.425   31.695  3 22%

Borne  22.343   9.302  3 11%

Enschede  158.351   77.027  2 26%

Hengelo  81.075   36.874  2 23%

Hof van Twente  34.881   14.543  4 7%

Losser  22.444   9.200  4 5%

Oldenzaal  32.110   13.826  3 15%

Totaal  423.629   192.467   

Aandeelhoudende gemeenten en hun profiel

*CBS 2013 laatst beschikbare
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Afvalinzameling 2016 

Twente Milieu zamelde in 2016 in Almelo 438 kg afval per inwoner in,

verdeeld over diverse deelstromen. 

deelsTromeN 
In het overzicht op pagina 11 zijn alle geregistreerde 
deelstromen weergegeven die Twente Milieu inzamel-
de in Almelo. Daarbij is globaal weergegeven hoe die 
deelstromen zijn samengesteld en hoe ze zich tot el-
kaar verhouden. Het gaat daarbij om:
•	 afvalstromen	die	aan	huis	worden	ingezameld;
•	 gescheiden	stromen	van	de	verzamelcontainers;
•	 grove	deelstromen	gebracht	naar	het	afvalbreng-

punt. 

Inzameling op afroep
Inwoners van Almelo hebben de mogelijkheid om grof 
afval aan huis op te laten halen door Twente Milieu. 

Bezoeken afvalbrengpunt
Bewoners van Almelo kunnen het grof afval naar het 
afvalbrengpunt aan de Turfkade brengen. Hiervoor is 
een milieupas nodig. Restafval is gratis tot maximaal 
150 kg per jaar, daarboven geldt een tarief. Daarnaast 
kunnen inwoners gebruik maken van een dagpas en is 
er voor bedrijven een bedrijvenpas, beiden tegen be-
taling.

Afval scheiden loont ook hier, aangezien gescheiden 
fracties zoals puin, metalen of papier een lager tarief 
kennen of zelfs gratis gebracht kunnen worden. Op 
vertoon van de milieupas is het storten van snoeiafval 
(grof tuinafval) altijd gratis. 

 

iNzAmelsysTeem 
De wijze waarop in de gemeente Almelo wordt in-
gezameld is een combinatie van een haal- en breng- 
systeem. Recente wijziging hierin is de invoering van 
de minicontainer voor de papierinzameling (2014). 
Momenteel wordt het draagvlak onderzocht voor de 
invoering van een verpakkingencontainer als vierde 
container. Daarnaast krijgen inwoners de mogelijk-
heid om de restafvalcontainer in te leveren. In plaats 
daarvan brengen zij dan hun restafval naar een verza-
melcontainer voor restafval waaraan zij administratief 
worden gekoppeld.

Aantal inzamelingen op afroep

Deelstromen Almelo  2016

Grof restafval  112 

KCA  9 

Aantal bezoekers per gemeente ABP(s) 2016

Almelo 

Burger 56.774

Dagpas 1.807

Borne 

Burger 12.925

Enschede 

Burger 136.548

Dagpas 886

Hengelo 

Burger 85.001

Dagpas 626

Hof van Twente -

Oldenzaal 

Burger 32.808

Dagpas 342

Losser 

Betalende bezoekers 8.385

Bezoeken inwoners aan afvalbrengpunt

Tabel pagina 11: 

Geregistreerde deelstromen >>

Fracties Totaal KG in kg/inw

GFT 7.793.840 107,6

Fijn restafval 13.570.365 187,4

Grof rest afval 502.900 6,9

Grof tuinafval 1.957.940 27,0

Papier	 2.886.015	 39,8

Glas(bak) 1.284.060 17,7

Vlakglas 21.110 0,3

Hout (alle klassen) 1.154.360 15,9

Puin	 279.740	 3,9

Gasbeton 9.240 0,1

Schroot 99.590 1,4

Bouw-sloopafval asb. 57.240 0,8

Bouw-sloopafval (bitumen) 22.560 0,3

Banden 8.340 0,1

Tapijt/matrassen 187.900 2,6

Gipsafval 34.580 0,5

AEEA 253.680 3,5

KCA 115.440 1,6

Olieen/vetten 6.850 0,1

Verpakkingen 1.370.135 18,9

Kunststof 91.440 1,3

Piepschuim	 6.061	 0,1

Totaal 31.713.386  437,9 
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Bij laagbouwwijken, met een ondergrondse GFT-con-
tainer, is de intentie om de inzamelwijze nader te ana-
lyseren. Op basis van de uitkomsten wordt, waar mo-
gelijk, de GFT-minicontainer ingevoerd. 

In wijken waar verouderde ondergrondse containers 
staan, zal worden onderzocht hoeveel containers 
nodig zijn. Daarbij wordt gekeken naar het huidige 
aanbiedgedrag en naar de verwachte verdere daling 
van het restafval als gevolg van verbeterd scheidings- 
gedrag. 

iNzAmelmiddeleN

Minicontainers
In de gemeente Almelo worden de diverse deelstro-
men ingezameld met minicontainers, volgens een 
inzamelschema dat samen met de gemeente wordt 
opgesteld. De standaard formaten minicontainers 
waarmee wordt gewerkt, hebben een inhoud van 140 

liter en 240 liter. In onderstaand overzicht is weerge-
geven hoeveel containers van welk formaat in de ge-
meente Almelo worden gebruikt bij de inzameling van 
de verschillende deelstromen. Daarnaast is ook het 
aantal milieupassen en verzamelcontainers vermeld, 
voor zover van toepassing. 

Verzamelcontainers
Twente Milieu heeft de afgelopen jaren diverse ver-
zamelcontainers in de openbare ruimte op buurt- en 
wijkniveau geplaatst om de verschillende deelstromen 
gescheiden te kunnen inzamelen. Deze verzamelcon-
tainers zijn vrij toegankelijk, zonder milieupas, met 
uitzondering van de (ondergrondse) containers voor 
restafval. De verzamelcontainers zijn eigendom van de 
gemeente of van Twente Milieu. De containers worden 
gehuurd of geleased bij Twente Milieu. Gemeenten 
maken hierin eigen keuzes, die per deelstroom kunnen 
verschillen. Twente Milieu is overigens niet voor alle 
deelstromen de inzamelaar. Zo wordt textiel in meer-
dere gemeenten door een andere partij ingezameld. 

Samenstelling gewicht

25% GFT-keukenafval

 8% GFT-tuinafval

 7% Papier

 13% Verpakkingen

 6% Glas

 4% Textiel

 1% Apparaten

 6% Grof restafval

 31% Overige fracties

Samenstelling volume

 9% GFT-keukenafval

 2% GFT-tuinafval

 11% Papier

 41% Verpakkingen

 2% Glas

 5% Textiel

 1% Apparaten

 5% Grof restafval

 24% Overige fracties
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DATA van onder naar boven invoeren!sorTeerANAlyses 

Samenstelling restafval
De grootste bestanddelen van restafval zijn GFT, ver-
pakkingen en papier:
•	 in	Almelo	vormt	over	2016	het	GFT,	met	25%	van	

het totaalgewicht, een belangrijk bestanddeel van 
het restafval. Keukenafval is daarbij de grootste 
component. Qua volume ontstaat een ander beeld: 
dan bedraagt het aandeel organisch afval niet 
meer dan 9%;

•	 verpakkingsmateriaal	neemt	met	48%	veel	volume	
in	en	bestaat	vooral	uit	Kunststof	Nedvang	(32%).	
Daarnaast uit Metaalverpakking (5%) en Dran-
kenkartons (4%). In gewicht uitgedrukt bedraagt 
verpakkingsmateriaal echter maar 13% van het 
totaalgewicht van het restafval; 

•	 papier	neemt	de	derde	plaats	in	bij	het	restafval,	
met 7% in gewicht en 11% in volume. 

sAmeNsTelliNG eN VerGelijkiNG  
deelsTromeN

De tien belangrijkste deelstromen die worden onder-
scheiden zijn; fijn restafval, grof restafval, groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT), grof tuinafval, papier, glas, 
verpakkingen, textiel, afgedankte elektrische en elektro-
nische apparaten (AEEA), klein chemischa afval (KCA).

In de navolgende overzichten zijn de ingezamelde 
hoeveelheden per deelstroom over de laatste drie 
jaar vergeleken. Met elkaar en met het landelijk ge-
middelde (ijkjaar = 2015). Omwille van de leesbaarheid 
is ervoor gekozen om in de bijbehorende grafiek het 
bereik over de afgelopen drie jaren te tonen. Behalve 
de tien deelstromen worden nog andere deelstromen 
gescheiden ingezameld op het afvalbrengpunt. Infor-
matie over de hoeveelheden van deze stromen staan 
in de reguliere maandrapportages van Twente Milieu.  

De tien belangrijkste deelstromen

Samenstelling ingezameld restafval in gewicht en volume 

in Almelo (bron: rapportage Eureco)

Samenstelling gewicht
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DATA van onder naar boven invoeren!

1.  Fijn restafval

2.  Grof restafval

3.  Groente-, Fruit en Tuinafval (GFT)

4.  Grof tuinafval

5.  Papier

6.  Glas

7.  Verpakkingen

8.  Textiel

9.  Afgedankte Elektrische en 
 Elektronische Apparaten (AEEA)

10.  Klein Chemisch Afval (KCA)

Almelo in gebruik  in gebruik  ledigingen maximale gemiddeld aantal
 31-12-15 31-12-16 2016 inzamelfrequentie ledigingen

     

Fijn restafval 140 ltr 1.353 1.298 15.657 13 12

Fijn restafval 240 ltr 21.962 2.2162 299.115 13 13

GFT 140 ltr 15.840 15.014 217.719 26 14

GFT 240 ltr 7.137 8.049 143.503 26 19

Papiercontainer	140	ltr	 18.014	 17.274	 146.176	 13	 8

Papiercontainer	240	ltr	 5.246	 6.154	 56.905	 13	 10

Verpakkingen 240 ltr 0 57 205 0 6

Verzamelcontainer restafval  274 278 5.438 nvt nvt

Verzamelcontainer GFT 53 53 561 nvt nvt

Verzamelcontainer verpakkingen 60 45 13.576 nvt nvt

Verzamelcontainer glas 38 23 2.120 nvt nvt

Verzamelcontainer papier 2 4 210 nvt nvt

Verzamelcontainer textiel 15 18 nb nvt nvt

Deelstromen en inzamelmiddelen, gemeente Almelo

Peildatum: 31 december 2016 
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Deelstroom 1: fijn restafval

Fijn restafval is afkomstig uit de grijze minicontainers 
of uit (ondergrondse) verzamelcontainers. Het fijn res-
tafval bestaat voor een groot gedeelte uit deelstromen 
die nog gescheiden kunnen worden, zo blijkt uit jaar-
lijkse steekproeven (sorteeranalyses, zie hiervoor). 

De hoeveelheid fijn restafval in Almelo is de afgelopen 
jaren aanzienlijk afgenomen. In 2016 was de daling 15% 
ten opzichte van het jaar ervoor: van 221 kg per inwo-
ner naar 187 kg jaarlijks. In 2016 werd voor het eerst 
bereikt dat de jaarlijkse hoeveelheid restafval onder 
het landelijk gemiddelde (van 2015) uitkwam. 

Deelstroom 2: grof restafval

De stroom grof restafval wordt door inwoners naar het 
afvalbrengpunt aan de Turfkade gebracht of wordt door 
Twente Milieu op afspraak aan huis opgehaald. Grof 
restafval wordt ingezameld als samengestelde stroom. 
Vervolgens sorteert Twence de stroom machinaal in een 
deel herbruikbaar en een deel brandbare materialen. 

De hoeveelheid grof restafval in de gemeente Almelo 
ligt ruim onder het landelijk gemiddelde (2015: 27 kg) 
en bedraagt niet meer dan 7 kg per inwoner per jaar. 
Deze hoeveelheid is met 1 kg per inwoner afgenomen 
ten opzichte van 2015. De reden hiervoor valt niet he-
lemaal goed te duiden. 

Grof afval kan op afroep aan huis opgehaald worden. 
Daarvoor is een milieupas noodzakelijk. 
Voor het laten ophalen van grof restafval is men voor-
rijkosten verschuldigd en daarnaast wordt er 150 kg 
van het gratis stortquotum afgeschreven. 

Deelstroom 3: GFT

GFT bestaat eigenlijk uit twee fracties: etensresten 
en tuinafval en wordt tweewekelijks ingezameld met 
minicontainers. GFT is een seizoensgebonden fractie. 
Tuinafval wordt immers met name in de lente en herfst 
veel aangeboden.
GFT wordt sinds 2013 geanalyseerd in twee stromen: 
etensresten en tuinafval. Voor 2016 is in de tabel de 
fractie etensresten opgenomen. Het tuinafval is opge-
nomen onder de deelstroom grof tuinafval, verderop 
in deze rapportage. 
De hoeveelheid ingezameld GFT per inwoner stijgt 
sinds 2014 en bedraagt 108 kg per inwoner. Dat ligt bo-
ven het landelijk gemiddelde van 80 kg. 

Ingezameld grof restafval

Deelstroom 4: Grof tuinafval

Grof tuinafval past of hoort niet in de minicontainer 
voor GFT en wordt in de regel gescheiden aangeleverd 
op het afvalbrengpunt. Grof tuinafval wordt gecom-
posteerd en duurzaam verwerkt. 

In het snoeiseizoen wordt schoon takhout apart ge-
houden als grof tuinafval. Schoon takhout of snoei-
hout wordt verwerkt tot houtsnippers en kan dienen 
als biobrandstof. In de laatste kolom van het schema 
hieronder is weergegeven hoeveel grof tuinafval er 
nog in het restafval zit. De 1,9% grof tuinafval die uit 
de laatste sorteeranalyse naar voren kwam is relatief 
weinig en minder dan het jaar ervoor. De hoeveelheid 
grof tuinafval die gescheiden wordt aangeboden op 

het afvalbrengpunt laat een afvlakkende lijn zien sinds 
2015 en ligt nu stabiel op 27 kg per inwoner per jaar. 
Dit komt precies overeen met het landelijk gemiddelde 
voor deze afvalfractie. 

Grof tuinafval is een deelstroom waarvan de ingeza-
melde hoeveelheid wordt bepaald door de stedelijk-
heidsklasse en het gemeentelijk beleid. In landelijke 
gemeenten komt immers meer grof tuinafval vrij dan 
in stedelijke gebieden. Daarnaast wordt het geschei-
den aanbieden van grof tuinafval bevorderd door de 
mogelijkheid om grof tuinafval gratis weg te brengen 
naar het afvalbrengpunt. Door deze verschillen voegt 
een vergelijking met de landelijk gemiddelde hoeveel-
heid niet zoveel toe. 

Deelstroom 5: papier

In Almelo is in 2014 de minicontainer voor papier inge-
voerd, waarmee het papier aan huis wordt ingezameld.  
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van afzetcontainers 
of verzamelcontainers voor papieracties in de wijken. 
De papiercontainer heeft volgens de gegevens van 
Twente Milieu niet geleid tot een stijging van de hoe-
veelheid ingezameld papier. Daarbij wordt opgemerkt 
dat papier ook naar diverse vereningen die inzamelen 
kan worden gebracht. De omvang van deze stroom is 
bij Twente Milieu niet bekend. Verwacht wordt dat de 
hoeveelheid papier hierdoor in werkelijkheid wat ho-
ger ligt.
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Hoeveelheid fijn restafval per inwoner

jaar ton kg/inw.

2014  16.676  230

2015  16.021  221

2016 13.570  187

jaar ton kg/inw.

2014  512  6

2015  569  8

2016  503  7

Ingezameld fijn restafval

Gescheiden ingezameld GFT ongesch.

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  7.279  100 21,1

2015  7.321  101 24,0

2016  7.794  108 25,0

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  1.415  20 0,9

2015  1.927  27 2,8

2016  1.958  27 1,9

Gescheiden ingezameld grof tuinafval ongesch.

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  2.890  40 9,4

2015  2.869  40 7,0

2016  2.886  40 7,0

Gescheiden ingezameld papier/karton ongesch.
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De hoeveelheid ingezameld papier in de gemeente 
Almelo is sinds 2014 constant: 40 kg per persoon per 
jaar. De jaarlijkse hoeveelheid gescheiden ingezameld 
papier ligt met 14 kg per inwoner onder het landelijk 
gemiddelde. Met verwijzing naar de opmerking hier-
voor, kan de werkelijkheid wat afwijken. 

Deelstroom 6: glas

Glas wordt in de zeven gemeenten die aangesloten zijn 
bij Twente Milieu, gescheiden ingezameld. Inzameling 
vindt plaats via glascontainers op verzamellocaties, 
veelal bij supermarkten gelegen. 

Glascontainers zijn uitsluitend bedoeld voor verpak-
kingsglas en niet voor ruiten, spiegels en bijvoorbeeld 
keramiek. Dergelijk materiaal is anders van samenstel-
ling en verstoort het recyclingproces van verpakkings-
glas. Ruiten, spiegels en bijvoorbeeld keramiek kunnen 
gescheiden worden aangeleverd op het afvalbreng-
punt.

Sinds 2014 blijkt de hoeveelheid ingezameld glas ge-
staag toe te nemen, van 16 kg naar inmiddels 18 kg per 
inwoner per jaar. Het percentage glas in het restafval in 
Almelo bedroeg in 2016 nog 6%. Daardoor is het moge-
lijk om nog meer verpakkingsglas aan de bron te gaan 
scheiden. Almelo zit met 18 kg iets onder het landelijk 
gemiddelde van 20 kg glas per inwoner per jaar. 

Deelstroom 7: verpakkingen

Vaak	wordt	gesproken	over	‘plastic’.	Daarmee	worden	
kunststof verpakkingen bedoeld die sinds 2010 lande-
lijk gescheiden worden ingezameld. Sinds 2015 kunnen 
vrijwel alle verpakkingen tegelijkertijd worden ingeza-
meld. Dit gebeurt met een brengsysteem met verza-
melcontainers waar inwoners de verpakkingen op elk 
moment kwijt kunnen.  
 
Na	inzameling	worden	de	verpakkingen	in	de	sortee-
rinstallatie(s) gesorteerd en gescheiden in diverse 
(mono)stromen (plastic, blik en drankenkartons). Uit-
eindelijk resulteren diverse herbruikbare fracties die 
na verdere bewerking geschikt zijn gemaakt voor re-
cycling. 

De hoeveelheid ingezamelde verpakkingen in de ge-
meente Almelo blijft stijgen. In 2016 bedraagt dit bijna 
19 kg per inwoner per jaar. Dat is het ongeveer het dub-
bele van het landelijk gemiddelde van 2015. Ondanks 
die stijging worden er nog veel verpakkingen in het 
restafval aangetroffen die nog aan de bron gescheiden 
kunnen worden. 

Deelstroom 8: textiel 

Twente Milieu zamelt in een aantal gemeenten textiel 
in. Soms wordt de inzameling door een andere partij 
gedaan. Gemeenten wijzen, via het Uitvoeringsbesluit, 
partijen aan die textiel mogen inzamelen binnen de 
gemeente. Inzameling gebeurt huis aan huis of via ver-
zamelcontainers, die verspreid gesitueerd zijn door de 
stad. Op de afvalbrengpunten van Twente Milieu staan 
altijd verzamelcontainers voor textiel. Bezoekers kun-
nen daar gratis het textiel in deponeren. 

Inmiddels zijn enkele gemeenten aangesloten bij 
de zogeheten Twentse Textielcirkel. Dat is een geza-
menlijke keten van inzameling, sortering en verkoop 
in Twente. Via de textielcirkel wordt kleding, woning-
textiel of versleten textiel ingezameld. Het ingezamel-
de textiel wordt via bijvoorbeeld kringloopbedrijven 
verkocht of als textielvezel langs andere kanalen voor 
hergebruik afgezet. Momenteel zijn de gemeenten Ol-
denzaal, Dinkelland, Tubbergen, Hengelo en Enschede 
aangesloten bij de Twentse Textielcirkel. 

De totale ingezamelde jaarlijkse hoeveelheden van  
Almelo zijn bij Twente Milieu niet bekend. De sorteera-
nalyse van het restafval 2016 laat zien dat er nog onge-
veer 4 kg textiel per jaar per persoon via het restafval 
verdwijnt. 

Deelstroom 9: AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA) worden gescheiden ingezameld op de afval-
brengpunten van Twente Milieu. Daarnaast bieden di-
verse gemeenten de mogelijkheid om, op afroep, AEEA 
te laten ophalen. Ook bieden veel winkels de mogelijk-
heid om oude apparaten in te leveren. 

AEEA bevat veel waardevolle grondstoffen, zoals edel-
metalen. In samenwerking met het landelijk actieve 
‘Wecycle’	 worden	 deze	 grondstoffen	 voor	 hergebruik	
ingezameld en verwerkt. De inzameling van AEEA vindt 
in Almelo vooral plaats op het afvalbrengpunt. Sinds 

Hoeveelheid ingezameld glas per inwoner
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jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  1.189  16 3,8

2015  1.215  17 6,0

2016  1.284  18 6,0

Gescheiden ingezameld glas ongesch.

Hoeveelheid ingezamelde verpakkingen per inwoner
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jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  418  5,8 22,2

2015  711  9,8 12,0

2016  1.370  18,9 13,0

Gescheiden ingezameld 
verpakkingsmateriaal ongesch.

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014 - - 3,1 

2015  - - - 

2016  - - 4,0

Gescheiden ingezameld textiel ongesch.

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  222  3,1 -

2015  237  3,3 -

2016  254  3,5 1,0

Gescheiden ingezameld AEEA ongesch.
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2014 stijgt de hoeveelheid AEEA licht: van ruim 3 kg 
naar 3,5 kg per inwoner per jaar in 2016. De gemiddelde 
hoeveelheid ingezameld AEEA ligt in Almelo ruim 1 kg 
per inwoner lager dan het landelijk gemiddelde.

AEEA is een relatief kleine afvalfractie die niet dagelijks 
door alle huishoudens geproduceerd wordt of afge-
dankt wordt via het restafval. Een (qua omvang onbe-
kend) deel van al het AEEA dat als afval vrijkomt gaat 
als retourstroom mee met de leveranciers van dergelij-
ke apparatuur. Dit zal voor een belangrijk deel ook via 
Wecycle	worden	verwerkt.	

Deelstroom 10: KCA

Klein Chemisch Afval (KCA) bestaat onder meer uit 
batterijen, verf, chemische vloeistoffen, accu's, tl-bui-
zen en spaarlampen. KCA is doorgaans erg belastend 
voor het milieu. Ondanks de geringe hoeveelheden is 
het van belang KCA uit het restafval te houden. 

Door KCA gescheiden in te zamelen kan het op een 
juiste en veilige manier worden verwerkt, zonder dat 
er gevaren ontstaan voor de burger, inzamelaar of ver-
werker. KCA wordt door Twente Milieu ingezameld op 
de afvalbrengpunten en in sommige gemeenten op af-
roep aan huis opgehaald. Daarnaast bieden sommige 
apotheken de gelegenheid om KCA, met name oude 
of overbodige medicijnen, in te leveren. Dit KCA wordt 
vervolgens naar Twente Milieu gebracht of opgehaald. 

De hoeveelheid KCA die wordt ingezameld is relatief 
klein in omvang. Door de aard van het afval is het 
evenwel een belangrijke deelstroom. In Almelo ligt de 
hoeveelheid KCA met 1,6 kg per inwoner iets boven 
het landelijk gemiddelde van ruim 1 kg per inwoner 
per jaar. Het KCA in het restafval wordt niet langer ge-
meten via de sorteeranalyses door Eureco. De waarde 
van de uitkomsten van deze zeer kleine en sterk fluc-
tuerende fractie bij de sorteeranalyses van het restaf-
val is beperkt. 

Overige (grove) deelstromen

Op het afvalbrengpunt worden verschillende deel-
stromen gescheiden ingezameld. Daarbij vormen 
hout, puin, metalen en asbest de belangrijkste frac-
ties. De hoeveelheden van deze fracties varieert jaar-
lijks enigszins, maar niet wezenlijk. De variatie wordt 
vaak ingegeven door (markt)prijzen die het afleveren 
op andere locaties dan de Turfkade kunnen bevorde-
ren of verminderen. 
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Overige grove deelstromen (ton)  

 2014 2015 2016

Hout 1040 1083 1154

Puin	 245	 255	 280

Metalen 94 115 100

Asbest 29 37 57

jaar ton kg/inw.  restafval%

2014  123  1,7 -

2015  130  1,8 -

2016  115  1,6 -

Gescheiden ingezameld KCA ongesch.

iNTerGemeeNTelijke VerGelijkiNG 

Scheidingsresultaat
Op basis van de bij Twente Milieu bekende gegevens 
is globaal een scheidingsresultaat opgemaakt voor de 
zeven aandeelhoudende gemeenten. De deelstromen 
fijn en grof huishoudelijk restafval worden gezien als 
‘ongescheiden’.	De	overige	stromen	zijn	de	gescheiden	
stromen (alle in kg/inw). 

Grof restafval is apart weergegeven in de onderstaan-
de grafiek omdat hiervan een deel wordt nagescheiden 
en een deel alsnog wordt verbrand. De meeste grove 
afvalstromen zijn meegenomen voor zover deze via de 
gemeentelijke afvalinzameling verlopen. Vanaf 2016  

zijn ook de stromen op het Milieupark van de gemeen-
te Hof van Twente meegenomen in dit overzicht c.q. 
de onderstaande rapportage.

Zoals beschreven in de inleiding, hebben de gemeen-
ten in de regio Twente zich ten doel gesteld om in 2030 
nog slechts 50 kg ongescheiden restafval per inwoner 
per jaar te hebben. Uit de grafiek blijkt dat er gemid-
deld genomen nog 203 kg per inwoner per jaar (fijn 183 
kg + grof 20 kg) aan ongescheiden afval ontstaat en 
dat in totaal 61% inmiddels wordt gescheiden. Dit is de 
genoemde 321 kg. 
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Restafval per inwoner per gemeente

Verpakkingen 
Vanaf begin 2015 worden ook blik en drankenkartons 
met het plasticmateriaal ingezameld. Op verschillen-
de tijdstippen in het jaar 2016 hebben de gemeenten  
Losser, Oldenzaal, Hengelo en Hof van Twente de 
minicontainer voor de inzameling van verpakkingen 
ingevoerd. In Enschede worden verpakkingen met 
zakken ingezameld en in Borne en Almelo wordt nog 
met verzamelcontainers gewerkt. Gemiddeld wordt 
er bijna 23 kg verpakkingen per inwoner per jaar in-
gezameld. Duidelijk blijkt dat de gemeenten die met 
minicontainers voor verpakkingen werken, bovenge-
middeld scoren. Hof van Twente en Hengelo zijn hierin 
de koplopers met meer dan 30 kg per inwoner. Daarbij 
wordt nogmaals opgemerkt dat de minicontainer niet 
overal al aan het begin van 2016 was ingevoerd.

Glas
De grafiek laat zien hoeveel verpakkingsglas is inge-
zameld per inwoner van de diverse gemeenten. Het 
gemiddelde ligt stabiel op ruim 21 kg, maar onderling 
varieert het beeld. Uitschieters zijn de gemeenten 

Enschede en Almelo die beduidend minder glas inza-
melen. In alle gemeenten wordt het glas ingezameld 
bij verzamelcontainers op centrale locaties, regulier 
gesitueerd bij winkelcentra. In 2014 is een proef ge-
start met gescheiden inzameling van glas (wit en bont 
apart) in Hengelo. Inmiddels wordt in Hengelo, Olden-
zaal en deels in Almelo het glas op kleur gescheiden. 

Textiel 
Het textiel wordt in de meeste gemeenten ingezameld 
via geplaatste verzamelcontainers. Soms is er een aan-
vullend haalsysteem met speciale textielzakken door 
(lokale) organisaties. Het overzicht van ingezameld 
textiel is niet volledig, vanwege het ontbreken van 
de inzamelresultaten van sommige gemeenten. Met 
die kanttekening bedraagt de gemiddelde hoeveel-
heid ingezameld textiel 5,8 kg per inwoner per jaar.  
De gemeente Oldenzaal zamelt, met ruim 8 kg textiel 
per inwoner per jaar, meer in dan het gemiddelde. In 
Hof van Twente is de hoeveelheid ingezameld textiel 
lager dan het gemiddelde. Van Almelo zijn geen resul-
taten bekend. 

Deelstromen

Restafval
•	 gemiddeld	183	kg	fijn	restafval	per	inwoner	per	jaar	

(grof	rest	afval	is	‘maar’	20	kg	gemiddeld);
•	 met	afgerond	126	kg	komt	Hengelo	het	verst 

onder het gemiddelde van 183 kg uit. In 2016 is 
alleen Hengelo een zogenoemde diftar-gemeente 
in het Twente Milieu werkgebied; 

•	 inmiddels	komen	echter	ook	Almelo,	Hof	van	
Twente en Losser onder het gemiddelde uit, met 
Losser	als	‘second	best’	hierbij.	

GFT
De hoeveelheid GFT per inwoner per jaar bedraagt 
gemiddeld, over de zeven gemeenten genomen, 109 
kg. De verschillen zijn aanzienlijk. Dat is met name 
het geval tussen de stedelijke gemeenten Hengelo en 
Enschede tegenover de meer landelijke gemeenten. 
Bijzonder is wellicht dat Almelo, met een gemiddelde 
stedelijkheidsklasse (3), op 1 kg na vrijwel exact uit-
komt op het gemiddelde van 109 kg. In alle gemeenten 

wordt bij laagbouw tweewekelijks het GFT ingezameld 
met minicontainers. Alleen in Hengelo geldt een (laag) 
tarief voor het aanbieden van de GFT-container. 

Papier 
Gemiddeld over de zeven gemeenten wordt per inwo-
ner 61 kg papier per jaar ingezameld. De onderlinge 
verschillen zijn zichtbaar groot. Opvallend is de relatief 
geringe hoeveelheid bij de twee gemeenten die een 
minicontainer voor oud papier hebben ingevoerd, res-
pectievelijk Enschede 48 kg en Almelo 40 kg. Dit wordt 
mogelijk verklaard door het feit dat met de minicontai-
ner alleen papier uit huishoudens wordt ingezameld.  
Andere gemeenten werken met een haalsysteem 
zonder gemeentelijk inzamelmiddel (dozen of zakken 
oud papier worden ingezameld door vrijwilligers van 
organisaties, soms ook met behulp van verzamelcon-
tainers). Hierbij kan Twente Milieu de inzamelwagen 
leveren, in enkele gevallen ook met begeleidend per-
soneel. 
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In de grafiek hierboven zijn de hoeveelheden van de 
grootste gescheiden fracties, het grof restafval en 
het fijn restafval van alle zeven gemeenten over de 
periode van 2013 tot 2016 uiteengezet. Met 2013 als 
startjaar onstaat zo een meerjarig beeld over de pe-
riode waarin de ambitie van afvalloos Twente als 
nieuw afvalbeleid door alle gemeenten is ingezet.  

Uit de grafiek blijkt dat vanaf 2014 de gewenste trend is 
ingezet: de hoeveelheid restafval daalt en de hoeveel-
heid	gescheiden	afval	 stijgt.	Na	een	daling	van	6%	 in	
2015 is over 2016 een extra daling van 9% bereikt bij het 
terugdringen van het contingent restafval. In de weten-
schap dat er met ingang van 2017 in nog drie gemeen-
ten – behalve Hengelo – het diftar-beleid is ingevoerd, 
is de verwachting reëel dat deze daling zal consolide-
ren. Om in 2020 de doelstelling van maximaal 100 kg 
restafval per inwoner te behalen is een vermindering 
van restafval van gemiddeld 11% per jaar noodzakelijk. 

De belangrijkste resultaten die zichtbaar zijn in de grafiek 
en de beoogde resultaten die daarmee samenhangen: 
•	 in	de	periode	2016	is	een	vermindering	van	9%	

voor het restafval behaald tegenover 6% afname in 
het het jaar 2015;

•	 om	tot	maximaal	100	kg	restafval	per	inwoner	in	
2020 te komen, is in de komende vier jaar gemid-
deld een afname van 11% per jaar noodzakelijk;

•	 het	restafval	zal	in	vier	jaar	tijd	met	ruim	35.000	
ton moeten dalen. Dat is 8.500 ton jaarlijks, om in 
2020 op de doelstelling van 100 kg per inwoner uit 
te kunnen komen;

•	 bij	de	gescheiden	fracties	heeft	de	fractie	verpak-
kingen die van glas in omvang nipt ingehaald;

•	 de	hoeveelheid	grof	afval	daalt	licht	maar	gestaag.	
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