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1 Inleiding 
 
In dit document worden de sorteerresultaten gepresenteerd die Eureco in opdracht van 
HVCInzameling voor gemeente Noordoostpolder in het voorjaar van 2014 heeft uitgevoerd.  
 
Het gaat om de volgende analyses met kenmerken: 

• Emmeloord laagbouw –kern-; 
• Buitengebied 

 
Op verzoek van gemeente Noordoostpolder zijn de onderstaande steekproefmonsters ook 
geanalyseerd.  

• Luttelgeest –kern-; 
• Marknesse –kern-; 
• Emmeloord laagbouw –voormalige proefwijk droog & herbrukkbaar- 
 

 
Noot: 
 
In 2013 is gemeente Noordoostpolder gestopt met een proef waarbij droge componenten 
gescheiden in een minicontainer wordt ingezameld met als doel recycling. De minicontainer in de 
betreffende wijk wordt nu (weer) gebruikt voor gescheiden inzameling van herbruikbaar 
papier/karton. 
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2 Inzameling en transport steekproefmonsters 
 
De steekproefmonsters zijn door SITA Leusden ingezameld en getransporteerd naar de sorteerhal 
van Eureco in Terschuur. 
 
Voorafgaand aan de monsterneming ontving SITA een draaiboek met straatselectie en aantal te 
legen containers.  
 

2.1 Straatselectie 

De volgende straten en/of lokatie’s zijn opgenomen in de steekproefmonsters: 
 
Steekproefmonster -Emmeloord laagbouw -proefwijk droog & herbruikbaar- 
Straat Aantal geladen minicontainers 
Ameland 
Hunsingo 
Hondsruglaan 
Ellertsveld 
Reestdal 
Graafschap 
Betuwelaan 
Veluwelaan 
Schiermonnikoog 

8x 
8x 
8x 
8x 
8x 
8x 
8x 
8x 
8x 

 
Steekproefmonster -Emmeloord laagbouw –kern- 
Straat Aantal geladen minicontainers 
Berkelstraat 
Scheldestraat 
Lekstraat 
Maasstraat 
Texelstroom 
Oostzeestraat 
De Ardennen 
De Alpen 
Noordzeestraat 
Molenhoek 
Nierstraat 

7x 
7x 
7x 
7x 
7x 
7x 
7x 
7x 
7x 
7x 
7x 

 
Steekproefmonster -Luttelgeest- 
Straat Aantal geladen minicontainers 
Rozenstraat 
Schoolstraat 
Orchidee 
Lange brink 
Meester H. Liststraat 
Tuinstraat 
Kerkstraat 

10x 
10x 
10x 
10x 
10x 
10x 
10x 
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Steekproefmonster -Marknesse- 
Straat Aantal geladen minicontainers 
Warande 
Hoogzijde 
Westerkimme 
Waterlelie 
Markezijde 
Breestraat 
Laagzijde 

10x 
10x 
10x 
10x 
10x 
10x 
10x 

 
Steekproefmonster -Buitengebied- 
Straat Aantal geladen minicontainers 
Lindenweg tussen N715 (Oosteringweg en 
Marknesseweg  alles laden. 
 

Circa 85 

 

2.2 Opmerkingen m.b.t. inzameling steekproefmonsters 

De steekproefmonsters zijn droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd bij de sorteerhal 
van Eureco. 
 
In alle steekproefmonsters is de straatselectie en aantal te laden colli volledig opgenomen. In het 
steekproefmonster afkomstig uit het buitengebied is het aantal geladen containers niet bekend. Er 
zijn circa 85 stuks geladen, afkomstig uit één weg. 
 

2.3 Sorteerindeling 

De monsters zijn gesorteerd conform indeling zoals omschreven is in het bestek ‘sorteeranalyses 
huishoudelijk restafval’ met referentienummer INZ 2011-003 inclusief het meerwerk conform 
OFF_2012_HVC_01  met onderscheid naar kunststof Nedvang verpakking en niet verpakking en 
het gebruik van een mechanische schudzeef 0-20 mm.  

2.4 Sorteerrapportage 

Per steekproefmonster worden de resultaten weergegeven, op 3 pagina’s: 
1. visuele acceptatie steekproefmonster, gemiddeld gewicht per colli; 
2. samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht uitgedrukt in procenten en in 

absolute hoeveelheden per inwoner per jaar. De absolute hoeveelheden zijn beoordeeld 
conform het opgezette beoordelingsysteem van Eureco; 

3. sorteerjournaal met toelichting op enkele gesorteerde fracties; 

2.5 Beoordelingsysteem 

In het  beoordeling- en benchmarksysteem van Eureco worden de procentuele resultaten uit de 
sorteeranalyse gekoppeld aan de hoeveelheid restafval dat per inwoner per jaar wordt ingezameld. 
De samenstelling van het huishoudelijk restafval wordt uitgedrukt in kilogram per inwoner per jaar. 
Het totale databestand van Eureco, die op basis van kilogram per inwoner is uitgedrukt, bestaat uit 
meer dan 600 analyseresultaten. Deze analyses zijn door Eureco in 2012 en 2013 uitgevoerd. Bij 
het beoordelen van de sorteerresultaten worden de cijfers vergeleken met cijfers van vergelijkbare 
gemeenten of bebouwingstype. Voor gemeente Noordoostpolder betekent dit een vergelijking met 
de resultaten van gemeenten in stedelijkheidsklasse 4 zonder diftar. In totaal is er een vergelijking 
gemaakt met 122 analyse resultaten. De beoordeling geeft aan of een fractie een zeer laag, laag, 
normaal, hoog of zeer hoog aandeel in het restafval is.  
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2.6 Hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar 2013 

Het goed kunnen weergeven van de samenstelling in absolute hoeveelheden, is het belangrijk dat 
het cijfer over de hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar nauwkeurig is. Van HVC 
inzameling ontving Eureco de volgende inzamelcijfers over 2013. Wat cursief is, is door Eureco 
berekend: 
 
Totaal aantal inwoners:         46.284 
Totaal aantal aansluitingen:        19.102 
Gemiddeld aantal inwoners per aansluiting  (46.284 /19.102)  2,42 
 
Tonnage restafval aangeboden in MC:       9.175 
Tonnage restafval aangeboden in VC:       1.237 
Aantal aansluitingen met MC rest:       17.327 
Aantal inwoners met MC rest:    (17.327 x 2,42)   42.092 
Aantal inwoners op VC:     (46.284 – 42.092)  4.191 
 
Hoeveelheid restafval per inwoner bij MC:  (9.175 T/ 42.092)  218 kilo 
Hoeveelheid restafval per inwoner bij VC:  (1.237 T/ 4.192)   295 kilo 
 
 
 
Hoe nauwkeuriger het cijfer over de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar, hoe scherper het 
beeld van de werkelijke situatie.  
 
Mocht de hierboven genoemde gegevens onjuist of te onnauwkeurig zijn, dan heeft dit invloed op 
de beoordeling van de sorteerresultaten, maar niet op de procentuele samenstelling. 
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3 Uitwerking van de sorteeranalyse 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de sorteeranalyse gepresenteerd. 
 

3.1 Bijzondere vondsten in sorteermonsters 

Hieronder worden enkele bijzonderheden en vondsten van de analyse genoemd. 
 

• In de  sorteermonsters afkomstig uit het buitengebied zaten 2 en uit Marknesse 4 volle 
huisvuilzakken met tuinafval. Het aandeel tuinafval is in Marknesse mede door deze 
vondst zeer hoog uitgevallen. Bij de overige sorteeranalyses zijn geen volle zakken met 
tuinafval; 

• Volle zakken met textiel zijn niet  in de sorteermonsters waargenomen; 
• Het aantal apparaten varieert van 9 stuks (buitengebied) tot 20 items in het monster 

afkomstig uit de voormalig proefwijk Emmeloord; 
• Het aantal batterijen varieert van 0 stuks in 800 kilo restafval (buitengebied) tot 16 stuks in 

795 kilo (kern Emmeloord); 
• In het monster Emmeloord –voormalig proefwijk- werd extreem veel steen/puin (10%) 

gemeten. In het sorteerjournaal wordt de inpact van deze verstoring weergegeven op de 
beoordeling van de overige fracties, indien steen/puin gecorrigeerd zou worden met een 
normale waarde. 

3.2 Bijlage resultaten van sorteeranalyse  

Op de volgende pagina’s worden de resultaten van de sorteeranalyse weergegeven. 
Tevens zijn alle sorteerresultaten overzichtelijk naast elkaar weergegeven. 

7 

 



Eureco bv 21-7-2014, 

22,8% 30,0% 36,2% 39,9% 36,6%

15,0% 14,3% 24,0% 17,2% 18,7%

2,3% 3,1% 3,7% 12,7% 6,2%

5,4% 12,7% 8,5% 10,0% 11,7%

6,8% 17,3% 7,8% 8,9% 11,7%

Verpakking 3,6% 5,4% 4,8% 3,5% 5,1%

Niet verpakking 3,1% 11,9% 3,0% 5,4% 6,5%

4,8% 3,0% 2,9% 3,0% 1,9%

14,4% 10,0% 12,9% 10,9% 12,3%

7,0% 5,6% 6,7% 5,6% 5,8%

1,6% 1,4% 1,3% 1,1% 1,8%

2,6% 2,1% 2,2% 2,3% 1,9%

2,8% 2,1% 3,2% 2,2% 2,1%

Kunststof overig 7,4% 4,3% 6,1% 5,3% 6,6%

GLAS (GLASBAK) 4,7% 4,3% 7,2% 5,5% 3,2%

TEXTIEL 6,1% 5,7% 5,7% 4,4% 4,1%

Textiel excl. schoeisel 5,4% 5,0% 4,8% 3,4% 3,5%

Schoeisel 0,7% 0,7% 0,9% 1,0% 0,6%

METAAL 6,1% 4,3% 5,1% 4,6% 2,6%

Metaal -verpakking- 3,8% 2,9% 4,1% 2,4% 1,6%

Metaal -overig- 2,3% 1,4% 1,0% 2,1% 1,0%

APPARATEN 1,3% 0,4% 1,2% 0,9% 0,8%

HOUT 5,6% 8,5% 2,2% 4,9% 3,9%

STEEN/PUIN 10,7% 1,1% 1,9% 5,4% 10,9%

KCA 0,05% 0,03% 0,04% 0,05% 0,01%

OVERIG REST 16,7% 15,4% 16,8% 11,6% 11,9%

ONEIGENLIJK (asbest, bitume,dakleer) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2014-183

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHT VOORJAAR 2014

Emmeloord voormalig 
proefwijk 

Procent

Buitengebied

Procent

Marknesse

Procent

Luttelgeest

Procent

2014-182 2014-187 2014-184Analysenummer

Organische zeeffractie 0-20 mm

kunststof flessen en flacons

vormvast

folies

Emmeloord              
laagbouw -kern-

Procent

Kenmerken

Fracties

Tuinafval

PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR

DRANKKARTON

KUNSTSTOFFEN TOTAAL

Kunststof Nedvang

GFT

Gft excl. tuinafval

2014-189



Analysenummer 2014-187 Eureco bv, 21-7-2014, 1 van 3

Type bebouwing: laagbouw
Stedelijkheidsklasse: 4
Datum ontvangst: 16-06-2014
Monstergrootte: 1260 kilo
Analysemonster: 761 kilo

Aantal minicontainers ingezameld: 70
Gemiddeld gewicht per minicontainer : 18 kilo

Visuele acceptatie steekproefmonster

Gemeente NOORDOOSTPOLDER VISUELE ACCEPTATIE STEEKPROEFMONSTER

Gemeentelijke gegevens

Het monster is droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd. Het afval is hoofdzakelijk verpakt in huisvuilzakken 
en enkele  pedaalemmerzakken die na het lossen overwegend zijn open gegaan. Visueel domineren kunststoffen, papier 
en kleine droge componenten in het steekproefmonster. Grove items en/ of plukken tuinafval komen sporadisch voor. 
Tevens wordt een pluk krimpfolie met omsnoeringsbanden waargenomen, vermoedelijk afkomstig van een bedrijf. 
Tijdens het sorteren ogen de afzonderlijke componenten licht versmeerd met organisch materiaal. 

Kenmerk : Marknesse



Analysenummer 2014-187 Eureco bv, 21-7-2014, 2 van 3

Gemeentelijke gegevens

39,9% 87,1 Type bebouwing:
17,2% 37,4 Stedelijkheidsklasse: 4
12,7% 27,7 Datum ontvangst: 16-06-2014
10,0% 21,9

8,9% 19,5 Ingezameld restafval in 2013: 9175 ton
Verpakking 3,5% 7,7 Aantal inwoners: 42040
Niet verpakking 5,4% 11,8
DRANKKARTON 3,0% 6,5 Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 218 kilo
KUNSTSTOFFEN TOTAAL 10,9% 23,7
Kunststof Nedvang 5,6% 12,2 *Noot:

1,1% 2,3
2,3% 5,1
2,2% 4,8

Kunststof overig 5,3% 11,6
GLAS (GLASBAK) 5,5% 12,0
TEXTIEL 4,4% 9,6
Textiel excl. schoeisel 3,4% 7,5
Schoeisel 1,0% 2,1
METAAL 4,6% 10,0
Metaal -verpakking- 2,4%
Metaal -overig- 2,1%
APPARATEN 0,9% 2,0
HOUT 4,9% 10,7
STEEN/PUIN 5,4% 11,7
KCA 0,05% 0,11
OVERIG REST 11,6% 25,2
ONEIGENLIJK (asbest, bitumen,daklee 0,0% 0,0
TOTAAL 100,0% 218

Noot: Beoordeling is een vergelijking op basis van kg per inwoner, met de resultaten uit laagbouw 
van gemeenten in stedelijkheidsklasse 4, zonder diftar.

hoog
normaal

Organische zeeffractie 0-20 mm hoog

normaal

laag

vormvast
kunststof flessen en flacons

folies

zeer hoog
normaal

normaal

hoog
zeer hoog

hoog

Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht

brongegeven hoeveelheid ingezameld restafval is afkomstig van 
HVC inzameling. Zie toelichting in resultaten 2014.

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk: Marknesse

laagbouw

Kenmerk : Marknesse
SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHTGemeente NOORDOOSTPOLDER

PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR

ProcentFracties

GFT
Gft excl. tuinafval
Tuinafval

kg per inwoner  per 
jaar in restafval

Beoordeling

zeer hoog
laag

zeer hoog

normaal

GFT 

Papier/karton 
herbruikbaar 

Kunststof 
Nedvang 

Glas 
 (glasbak)  

Textiel / 
schoeisel 

Overige fracties 



Analysenummer 2014-187 Eureco bv, 21-7-2014, 3 van 3

GFT

-
-
-
- Textiel incl. schoeisel (4,4%) Papier/karton herbruikbaar
-
- Hout (4,9%)
- Steen/puin (5,4%)

Textiel

Apparaten

-
-

KCA

Overige opmerkingen

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) laag aandeel in het restafval:

Beoordeling sorteerresultaten volgens stedelijkheidsklasse  4

Bestaat uit een hoog aandeel folders, kranten, tijdschriften, kartonnen 
verpakkingen; een normaal aandeel post-, school-, schrijfpapier; een laag 
aandeel golfkarton, boeken en gidsen.

Er zijn geen volle huisvuilzakken met textiel aangetroffen. Het textiel 
bestaat uit  kleding, linnen en schoenen. Er zaten 3 gordijnen, 2 kussens 
en 1 deken in het sorteermonster.

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) hoog aandeel in het restafval:

Tuinafval (12,7%)

Glas herbruikbaar (5,5%)

Metaal (4,6%)

Organische zeeffractie (10,0%)

SORTEERJOURNAAL

10 items aangetroffen: huishoudelijk app (2x), IT app (1x), bruingoed app 
(4x), telecom app (2x), speelgoed app (1x).

Kunststof Nedvang (5,6%)

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk : Marknesse

Er is aangetroffen: 12x batterij, 3x strip medicatie, 1x tube medicatie, 2x 
injectienaald.

Het GFT bestaat uit een laag aandeel etensresten, brood, groente- en 
fruitafval. Het aandeel tuinafval is zeer hoog. Er zijn 4huisvuilzakken met 
tuinafval aangetroffen. Het tuinafval bestaat hoofdzakelijk uit gras, planten, 
fijn snoeisel en grondachtig materiaal. De organische zeeffractie heeft een 
hoog aandeel.

Gft excl. tuinafval (17,2%)



Analysenummer 2014-182 Eureco bv, 21-7-2014, 1 van 3

Type bebouwing: laagbouw
Stedelijkheidsklasse: 4
Datum ontvangst: 2-06-2014
Monstergrootte: 1320 kilo
Analysemonster: 817 kilo

Aantal minicontainers ingezameld: 70
Gemiddeld gewicht per minicontainer : 19 kilo

Visuele acceptatie steekproefmonster

Gemeente NOORDOOSTPOLDER VISUELE ACCEPTATIE STEEKPROEFMONSTER

Gemeentelijke gegevens

Het monster is droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd. Het afval is hoofdzakelijk verpakt in huisvuilzakken 
en enkele  pedaalemmerzakken die na het lossen overwegend zijn open gegaan. Visueel domineren kunststoffen, papier 
en kleine droge componenten in het steekproefmonster. Door het gehele monster heen wordt fijn organisch materiaal 
waargenomen. Grove items komen sporadisch voor. Tijdens het sorteren ogen de afzonderlijke componenten licht 
versmeerd met organisch materiaal. 

Kenmerk : Luttelgeest



Analysenummer 2014-182 Eureco bv, 21-7-2014, 2 van 3

Gemeentelijke gegevens

36,2% 79,0 Type bebouwing:
24,0% 52,5 Stedelijkheidsklasse: 4
3,7% 8,0 Datum ontvangst: 2-06-2014
8,5% 18,5

7,8% 17,0 Ingezameld restafval in 2013: 9175 ton
Verpakking 4,8% 10,4 Aantal inwoners: 42040
Niet verpakking 3,0% 6,6
DRANKKARTON 2,9% 6,2 Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 218 kilo
KUNSTSTOFFEN TOTAAL 12,9% 28,1
Kunststof Nedvang 6,7% 14,7 *Noot:

1,3% 2,8
2,2% 4,8
3,2% 7,0

Kunststof overig 6,1% 13,4
GLAS (GLASBAK) 7,2% 15,8
TEXTIEL 5,7% 12,4
Textiel excl. schoeisel 4,8% 10,4
Schoeisel 0,9% 2,0
METAAL 5,1% 11,2
Metaal -verpakking- 4,1%
Metaal -overig- 1,0%
APPARATEN 1,2% 2,6
HOUT 2,2% 4,7
STEEN/PUIN 1,9% 4,2
KCA 0,04% 0,09
OVERIG REST 16,8% 36,8
ONEIGENLIJK (asbest, bitumen,daklee 0,0% 0,0
TOTAAL 100,0% 218

Noot:

brongegeven hoeveelheid ingezameld restafval is afkomstig van 
HVC inzameling. Zie toelichting in resultaten 2014.

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk: Luttelgeest

laagbouw

Kenmerk : Luttelgeest
SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHTGemeente NOORDOOSTPOLDER

PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR

ProcentFracties

GFT
Gft excl. tuinafval
Tuinafval

kg per inwoner  per 
jaar in restafval

Beoordeling

hoog
zeer hoog

laag

laag

Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht

Beoordeling is een vergelijking op basis van kg per inwoner, met de resultaten uit laagbouw 
van gemeenten in stedelijkheidsklasse 4, zonder diftar.

laag
laag

Organische zeeffractie 0-20 mm normaal

normaal

hoog

vormvast
kunststof flessen en flacons

folies

laag
hoog

normaal

zeer hoog
zeer hoog

zeer hoog

GFT 

Papier/karton 
herbruikbaar Kunststof 

Nedvang 
Glas 

 (glasbak)  

Textiel / 
schoeisel 

Overige fracties 



Analysenummer 2014-182 Eureco bv, 21-7-2014, 3 van 3

GFT

-
-
-
- Textiel incl. schoeisel (5,7%) Papier/karton herbruikbaar
-
- Apparaten (1,2%)

Textiel

Apparaten

-
-
-
-
- KCA (0,04%) KCA

Overige opmerkingen

SORTEERJOURNAAL

10 items aangetroffen: huishoudelijk app (4x), IT app (1x), speelgoed app 
(3x), verlichting app (1x), overig app (1x).

Papier/karton herbruikbaar (7,8%)

Steen/puin (1,9%)

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk : Luttelgeest

Er is aangetroffen: 14x batterij, 1x strip medicatie, 1x tube medicatie en  1x 
diabets pen.

Het GFT bestaat uit een zeer hoog aandeel etensresten, brood, groente- 
en fruitafval. Het aandeel tuinafval is laag. Er zijn geen volle huisvuilzakken 
met tuinafval aangetroffen. Het tuinafval bestaat hoofdzakelijk uit gras, 
planten, fijn snoeisel en grondachtig materiaal. De organische zeeffractie 
heeft een normaal aandeel.

Tuinafval (3,7%)

Gft excl. tuinafval (24,0%)

Glas herbruikbaar (7,2%)

Metaal (5,1%)

Hout (2,2%)

Kunststof Nedvang (6,7%)

Beoordeling sorteerresultaten volgens stedelijkheidsklasse  4

Bestaat uit een normaal aandeel kartonnen verpakkingen; een laag 
aandeel folders, kranten, tijdschriften, post-, school-, schrijfpapier en 
golfkarton.

Er zijn geen volle huisvuilzakken met textiel aangetroffen. Het textiel 
bestaat uit  kleding, linnen en schoenen. Er zaten 2 gordijnen, 2 kussens 
en 1 deken in het sorteermonster.

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) hoog aandeel in het restafval:

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) laag aandeel in het restafval:



Analysenummer 2014-183 Eureco bv, 21-7-2014, 1 van 3

Type bebouwing: laagbouw
Stedelijkheidsklasse: 4
Datum ontvangst: 4-06-2014
Monstergrootte: 1460 kilo
Analysemonster: 795 kilo

Aantal minicontainers ingezameld: 77
Gemiddeld gewicht per minicontainer : 19 kilo

Visuele acceptatie steekproefmonster

Gemeente NOORDOOSTPOLDER VISUELE ACCEPTATIE STEEKPROEFMONSTER

Gemeentelijke gegevens

Het monster is droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd. Het afval is hoofdzakelijk verpakt in huisvuilzakken 
en enkele  pedaalemmerzakken die na het lossen overwegend zijn dicht gebleven. Visueel domineren kranten, 
kunststoffen en kleine droge componenten in het steekproefmonster. Grove items en/ of plukken tuinafval komen 
sporadisch voor. Tijdens het sorteren ogen de afzonderlijke componenten licht versmeerd met organisch materiaal. 

Kenmerk : Emmeloord -kern-
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Gemeentelijke gegevens

30,0% 65,5 Type bebouwing:
14,3% 31,1 Stedelijkheidsklasse: 4
3,1% 6,7 Datum ontvangst: 4-06-2014

12,7% 27,6
17,3% 37,8 Ingezameld restafval in 2013: 9175 ton

Verpakking 5,4% 11,8 Aantal inwoners: 42040
Niet verpakking 11,9% 26,0
DRANKKARTON 3,0% 6,5 Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 218 kilo
KUNSTSTOFFEN TOTAAL 10,0% 21,8
Kunststof Nedvang 5,6% 12,3 *Noot:

1,4% 3,0
2,1% 4,7
2,1% 4,6

Kunststof overig 4,3% 9,5
GLAS (GLASBAK) 4,3% 9,4
TEXTIEL 5,7% 12,4
Textiel excl. schoeisel 5,0% 10,9
Schoeisel 0,7% 1,4
METAAL 4,3% 9,3
Metaal -verpakking- 2,9%
Metaal -overig- 1,4%
APPARATEN 0,4% 0,9
HOUT 8,5% 18,6
STEEN/PUIN 1,1% 2,5
KCA 0,03% 0,07
OVERIG REST 15,4% 33,6
ONEIGENLIJK (asbest, bitumen,daklee 0,0% 0,0
TOTAAL 100,0% 218

Noot:

brongegeven hoeveelheid ingezameld restafval is afkomstig van 
HVC inzameling. Zie toelichting in resultaten 2014.

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk: Emmeloord -kern-

laagbouw

Kenmerk : Emmeloord -kern-
SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHTGemeente NOORDOOSTPOLDER

PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR

ProcentFracties

GFT
Gft excl. tuinafval
Tuinafval

kg per inwoner  per 
jaar in restafval

Beoordeling

laag
zeer laag

laag

zeer hoog

Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht

Beoordeling is een vergelijking op basis van kg per inwoner, met de resultaten uit laagbouw 
van gemeenten in stedelijkheidsklasse 4, zonder diftar.

laag
laag

Organische zeeffractie 0-20 mm zeer hoog

normaal

laag

vormvast
kunststof flessen en flacons

folies

zeer hoog
laag

zeer laag

zeer hoog
normaal

normaal

GFT 

Papier/karton 
herbruikbaar 

Kunststof 
Nedvang 

Glas 
 (glasbak)  

Textiel / 
schoeisel 

Overige fracties 
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GFT

-
-
-
- Oragnische zeeffractie 0-20 mm (12,7%) Papier/karton herbruikbaar

Textiel

Apparaten

-
-
-
-
- Apparaten (0,4%) KCA
-
- KCA (0,03%)

Overige opmerkingen

SORTEERJOURNAAL

18 items aangetroffen: huishoudelijk app (2x), IT app (4x), bruingoed app 
(1x), telecom app (1x), speelgoed app (2x), verlichting app (5x), overig app 
(3x).

Tuinafval (3,1%)

kunststof overig (4,3%)

Steen/puin (1,1%)

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk : Emmeloord -kern-

Er is aangetroffen: 16x batterij,  1x diabets pen.

Het hout is grof materiaal en bestaat uit spaanplaat en balken.

Het GFT bestaat uit een zeer laag aandeel etensresten, brood, groente- en 
fruitafval. Het aandeel tuinafval is laag. Er zijn geen volle huisvuilzakken 
met tuinafval aangetroffen. Het tuinafval bestaat hoofdzakelijk uit planten, 
fijn snoeisel en grondachtig materiaal. De organische zeeffractie heeft een 
zeer hoog aandeel.

Gft excl. tuinafval (14,3%)

Textiel incl. schoeisel (5,7%)

Papier/karton herbruikbaar (17,3%)

Kunststof Nedvang (5,6%)

Hout (8,5%)

Beoordeling sorteerresultaten volgens stedelijkheidsklasse  4

Bestaat uit een zeer hoog aandeel folders, kranten; een hoog aandeel 
tijdschriften, kartonnen verpakkingen; een normaal aandeel post-, school-, 
schrijfpapier, golfkarton; een laag aandeel boeken en gidsen.

Er zijn geen volle huisvuilzakken met textiel aangetroffen. Het textiel 
bestaat uit  kleding, linnen en schoenen. Er zaten 4 gordijnen en 4 kussens 
in het sorteermonster.

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) hoog aandeel in het restafval:

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) laag aandeel in het restafval:
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Type bebouwing: laagbouw
Stedelijkheidsklasse: 4
Datum ontvangst: 3-07-2014
Monstergrootte: 1700 kilo
Analysemonster: 623 kilo

Aantal minicontainers ingezameld: 72
Gemiddeld gewicht per minicontainer : 24 kilo

Visuele acceptatie steekproefmonster

Gemeente NOORDOOSTPOLDER VISUELE ACCEPTATIE STEEKPROEFMONSTER

Gemeentelijke gegevens

Het monster is droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd. Het afval is hoofdzakelijk verpakt in 
pedaalemmerzakken en enkele huisvuilzakken die na het lossen overwegend zijn open gegaan. Visueel domineren 
kunststoffen en kleine droge componenten in het steekproefmonster. Grove items en/ of plukken tuinafval komen 
sporadisch voor. Tijdens het sorteren ogen de afzonderlijke componenten licht versmeerd met organisch materiaal. 

Kenmerk : Emmeloord voormalig proefwijk
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Gemeentelijke gegevens

22,8% 49,7 Type bebouwing:
15,0% 32,7 Stedelijkheidsklasse: 4
2,3% 5,1 Datum ontvangst: 3-07-2014
5,4% 11,9

6,8% 14,8 Ingezameld restafval in 2013: 9175 ton
Verpakking 3,6% 8,0 Aantal inwoners: 42040
Niet verpakking 3,1% 6,8
DRANKKARTON 4,8% 10,4 Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 218 kilo
KUNSTSTOFFEN TOTAAL 14,4% 31,3
Kunststof Nedvang 7,0% 15,2 *Noot:

1,6% 3,4
2,6% 5,7
2,8% 6,1

Kunststof overig 7,4% 16,1
GLAS (GLASBAK) 4,7% 10,3
TEXTIEL 6,1% 13,2
Textiel excl. schoeisel 5,4% 11,8
Schoeisel 0,7% 1,5
METAAL 6,1% 13,4
Metaal -verpakking- 3,8%
Metaal -overig- 2,3%
APPARATEN 1,3% 2,9
HOUT 5,6% 12,2
STEEN/PUIN 10,7% 23,4
KCA 0,05% 0,11
OVERIG REST 16,7% 36,5
ONEIGENLIJK (asbest, bitumen,daklee 0,0% 0,0
TOTAAL 100,0% 218

Noot:

brongegeven hoeveelheid ingezameld restafval is afkomstig van 
HVC inzameling. Zie toelichting in resultaten 2014.

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk: Emmeloord voormalig proefwijk

laagbouw

Kenmerk : Emmeloord voormalig proefwijk
SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHTGemeente NOORDOOSTPOLDER

PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR

ProcentFracties

GFT
Gft excl. tuinafval
Tuinafval

kg per inwoner  per 
jaar in restafval

Beoordeling

zeer laag
zeer laag

laag

laag

Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht

Beoordeling is een vergelijking op basis van kg per inwoner, met de resultaten uit laagbouw 
van gemeenten in stedelijkheidsklasse 4, zonder diftar.

extreem hoog
normaal

Organische zeeffractie 0-20 mm zeer laag

zeer hoog

hoog

vormvast
kunststof flessen en flacons

folies

zeer hoog
hoog

zeer hoog

zeer hoog
hoog

zeer hoog GFT 

Papier/karton 
herbruikbaar 

Kunststof 
Nedvang 

Glas 
 (glasbak)  

Textiel / 
schoeisel 

Overige fracties 
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GFT

-
-
-
- Glas herbruikbaar (4,7%) Papier/karton herbruikbaar

Metaal (6,1%)
Apparaten (1,3%)

Textiel

Apparaten

-
- Tuinafval (2,3%)
-
-

KCA

Overige opmerkingen

SORTEERJOURNAAL

20 items aangetroffen: huishoudelijk app (4x), IT app (2x), bruingoed app 
(2x), telecom app (1x), speelgoed app (4x), verlichting app (1x), 
gereedschap app (1x), overig app (5x).

Papier/karton herbruikbaar (6,8%)

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk : Emmeloord voormalig proefwijk

Er is aangetroffen: 6x batterij, 3x astmaverstuiver met vulling.

Het GFT bestaat uit een zeer laag aandeel etensresten, brood, groente- en 
fruitafval. Het aandeel tuinafval is laag. Er zijn geen volle huisvuilzakken 
met tuinafval aangetroffen. Het tuinafval bestaat hoofdzakelijk uit planten 
en grondachtig materiaal. De organische zeeffractie heeft een zeer laag 
aandeel.

Gft excl. tuinafval (15,0%)

Kunststof Nedvang (7,0%)

Kunststof overig (7,4%)

Textiel incl. schoeisel (6,1%)

Organische zeeffractie 0-20 mm (5,4%

Drankkarton (4,8%)

*Door het aantreffen van extreem veel steen/puin (10,7%), 
interpreteert Eureco op basis van haar intern beoordelingsysteem, 
dat hier sprake is van een verstoring in het sorteermonster. Indien 
steen/puin gecorrigeerd worden, met een normale waarde (4,7%), 
dan heeft deze correctie geen invloed op de beoordeling van de 
overige fracties.

Beoordeling sorteerresultaten volgens stedelijkheidsklasse  4

Hout (5,6%)
Steen/puin (10,7%)*

Is een homogene fractie en bestaat hoofdzakelijk uit kartonnen 
verpakkingen, post- school- en schrijfpapier. Het aandeel folders, kranten 
en tijdschriften is laag.

Er zijn geen volle huisvuilzakken met textiel aangetroffen. Het textiel 
bestaat uit  kleding, linnen en schoenen.

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) hoog aandeel in het restafval:

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) laag aandeel in het restafval:
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Type bebouwing: laagbouw
Stedelijkheidsklasse: 4
Datum ontvangst: 4-06-2014
Monstergrootte: 15660 kilo
Analysemonster: 800 kilo

Aantal minicontainers ingezameld: 85
Gemiddeld gewicht per minicontainer : 184 kilo

Visuele acceptatie steekproefmonster

Gemeente NOORDOOSTPOLDER VISUELE ACCEPTATIE STEEKPROEFMONSTER

Gemeentelijke gegevens

Het monster is droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd. Het afval is hoofdzakelijk verpakt in 
pedaalemmerzakken en enkele huisvuilzakken die na het lossen overwegend zijn open gegaan. Visueel domineren 
kunststoffen, papier en kleine droge componenten in het steekproefmonster. Grove items en plukken tuinafval komen 
sporadisch voor. Tijdens het sorteren ogen de afzonderlijke componenten licht versmeerd met organisch materiaal. 

Kenmerk : buitengebied
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Gemeentelijke gegevens

36,6% 79,8 Type bebouwing:
18,7% 40,7 Stedelijkheidsklasse: 4
6,2% 13,4 Datum ontvangst: 4-06-2014

11,7% 25,6
11,7% 25,4 Ingezameld restafval in 2013: 9175 ton

Verpakking 5,1% 11,2 Aantal inwoners: 42040
Niet verpakking 6,5% 14,2
DRANKKARTON 1,9% 4,2 Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 218 kilo
KUNSTSTOFFEN TOTAAL 12,3% 26,9
Kunststof Nedvang 5,8% 12,6 *Noot:

1,8% 3,9
1,9% 4,0
2,1% 4,6

Kunststof overig 6,6% 14,3
GLAS (GLASBAK) 3,2% 6,9
TEXTIEL 4,1% 8,9
Textiel excl. schoeisel 3,5% 7,7
Schoeisel 0,6% 1,3
METAAL 2,6% 5,8
Metaal -verpakking- 1,6%
Metaal -overig- 1,0%
APPARATEN 0,8% 1,8
HOUT 3,9% 8,6
STEEN/PUIN 10,9% 23,8
KCA 0,01% 0,01
OVERIG REST 11,9% 25,9
ONEIGENLIJK (asbest, bitumen,daklee 0,0% 0,0
TOTAAL 100,0% 218

Noot:

brongegeven hoeveelheid ingezameld restafval is afkomstig van 
HVC inzameling. Zie toelichting in resultaten 2014.

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk: buitengebied

laagbouw

Kenmerk : buitengebied
SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHTGemeente NOORDOOSTPOLDER

PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR

ProcentFracties

GFT
Gft excl. tuinafval
Tuinafval

kg per inwoner  per 
jaar in restafval

Beoordeling

hoog
normaal
normaal

hoog

Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht

Beoordeling is een vergelijking op basis van kg per inwoner, met de resultaten uit laagbouw 
van gemeenten in stedelijkheidsklasse 4, zonder diftar.

extreem hoog
zeer laag

Organische zeeffractie 0-20 mm zeer hoog

zeer laag

laag

vormvast
kunststof flessen en flacons

folies

hoog
normaal

hoog

normaal
laag

laag

GFT 

Papier/karton 
herbruikbaar Kunststof 

Nedvang 
Glas 

 (glasbak)  

Textiel / 
schoeisel 

Overige fracties 
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GFT

-
-
-
- Hout (3,9%) Papier/karton herbruikbaar
-

Textiel

Apparaten

-
-
-
-
- KCA (0,01%) KCA

Overige opmerkingen

SORTEERJOURNAAL

9 items aangetroffen: huishoudelijk app (2x), IT app (3x), bruingoed app 
(2x), overig app (2x).

Kunststof Nedvang (5,8%)

Metaal (2,6%)

Gemeente NOORDOOSTPOLDER
Kenmerk : buitengebied

Er is aangetroffen: 1x astmaverstuiver met vulling.

Het GFT bestaat uit een normaal aandeel etensresten, brood, groente- en 
fruitafval. Het aandeel tuinafval is normaal. Er zijn 2 huisvuilzakken met 
tuinafval aangetroffen. Het tuinafval bestaat hoofdzakelijk uit planten, blad, 
fijn snoeisel en grondachtig materiaal. De organische zeeffractie heeft een 
zeer hoog aandeel (veel veegsel)

Drankkarton (1,9%)

Organische zeeffractie 0-20 mm (11,7%

Kunststof overig (6,6%)

Steen/puin (10,9%)*

Glas herbruikbaar (3,2%)

Papier/karton herbruikbaar (11,7%)

*Door het aantreffen van extreem veel steen/puin (10,9%), 
interpreteert Eureco op basis van haar intern beoordelingsysteem, 
dat hier sprake is van een verstoord monster. Indien steen/puin 
gecorrigeerd wordt met een normale waarde (4,7%), dan heeft deze 
correctie invloed op de beoordeling van de fracties: tuinafval en 
kunststof Nedvang.

Beoordeling sorteerresultaten volgens stedelijkheidsklasse  4

Bestaat uit een hoog aandeel folders, kranten, tijdschriften, kartonnen 
verpakkingen; een normaal aandeel post-, school-, schrijfpapier; een laag 
aandeel golfkarton, boeken en gidsen.

Er zijn geen volle huisvuilzakken met textiel aangetroffen. Het textiel 
bestaat uit  kleding, linnen en schoenen. Er zaten 3 kussens, 1 gordijn en 1 
deken in het sorteermonster.

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) hoog aandeel in het restafval:

De volgende componenten hebben op basis van gewicht een 
(zeer) laag aandeel in het restafval:
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