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● Onze vragen aan u

● Onze grote droom: een transitie van 
wegwerp naar hergebruik
○ Waarom?
○ Wat is het potentieel?

● Hoe brengt deze werkgroep de 
transitie van wegwerp naar 
hergebruik in de praktijk?

● Case: Cup for Life in Urecht - een 
baanbrekende reuse pilot van 
Mission Reuse & Paardekooper

● Uw vragen aan ons





● Waarom is het een goed idee als hergebruik op schaal komt?

● Waar liggen de uitdagingen / aandachtspunten bij het op schaal 
brengen van hergebruik? 





Afvalproductie: elke Nederlander creëert jaarlijks ongeveer 30 kilo 
plastic afval en dit neemt steeds verder toe

Plastic verpakkingen 
gebruik is sinds 2011 
met 2% gegroeid

World Economic Forum
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Recycling is niet 
toereikend
Zelfs in een best-case recycling 
scenario, zal er een voortdurende 
toename zijn van plastic productie 
en niet-duurzame verwerking van 
afval. 

Bron: Gaia / Zero Waste Europe (2018)

Feiten over Nederland:
Max. 50% plastic momenteel 
gerecycled

65% van het plastic afval 
wordt verbrand

50kton per jaar wordt 
geëxporteerd.

50kton zwerfafval per jaar

Bron: Verrips et al., (2019) Circular Economy of 
Plastic in the Netherlands
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Kleine formaten

Items van 40-70 mm, 
zoals dopjes, dekseltjes, 
snoepverpakkingen en 

tear-offs  

Ongebruikelijke 
materialen

PVC, EPS, PS 

Samengestelde 
verpakkings-material

en

Chipszakken, blikjes, 
tetrapakken

Vervuilde 
verpakkingen met 

voedselresten

Koffiecapsules, afhaal- en 
thuisbezorgdverpakkingen en 

yoghurtbakjes

Bron: New Plastics Economy 2017. Percentage vertegenwoordigt aandeel in verpakkingsmarkt per gewicht

10% 13% 10% onbekend

Verschillende ontwerpen: 4 ontwerpen zijn nu en in de toekomst niet 
rendabel om te recyclen



Issue huidige systeem: de lineaire keten van plastic verpakkingen 
leidt tot een diversiteit aan milieuproblematiek
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Verbranding Zwerfafval (50M KG 
per jaar)

Veel plastic in 
compost, wat leidt tot 
vervuiling van de 
bodem en 
oppervlaktewater

Composteerbaar 
plastic breekt (vaak) 
niet af

50 kilo ton export afval 
→ plastic soup



Hergebruik is kansrijke oplossingsrichting voor het aanpakken 
van plastic afval problematiek
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Consumententrends en opkomende wet- en regelgeving dragen bij aan 
momentum voor de transitie naar hergebruik.
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The EU Single-Use Plastics 

Directive puts forward among 

others a ban on the 10 most 

commonly found single-use 

items on beaches and fishing 

gear

Currently under development is the 

transposition and implementation of 

the EU Single-Use Plastics Directive 

for the Netherlands. Including among 

others that certain single-use items 

are banned by 2021

With the Dutch Plastic Pact, 

several agreements have been 

made with businesses, 

including at least 20% 

reduction of packaging by 2025 

compared to 2017





We testen concrete innovaties met pilots in de praktijk en leren 
ondertussen randvoorwaarden voor duurzaamheid en goed beleid
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Leren welk 
beleid nodig is

Leren wanneer 
hergebruik duurzaam 

en haalbaar is

Innovaties 
in de praktijk testen
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● Cup for Life
● Maaltijdbezorging in herbruikbare containers
● Smart supermarkets
● Closing the B2B Loop

● Praktijk-gedreven 
onderzoek naar 
benodigde
beleidsmaatregelen 
t.b.v. de transitie

● Onderzoek naar 
milieuvoordelen en 
de business case





● Testen van 
doelgroepen, 
voorkeuren en 
waarde-
proposities

● Kleinschalige 
pilot in 2 cafés 
zonder 
technologie
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Cup for Life

November 2020 December 2020 Januari 2021

● Evalueren 
resultaten & 
voorbereiding 
pilot fase 2

● Lancering pilot 
met schaalbaar 
cups-as-a-
service systeem 
bij 4 cafés in 
Utrecht

● Pilot duurt 3 
maanden en 
uitgangspunt is 
dat logistiek, 
reiniging en 
voorraadbeheer 
is inbegrepen. 
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