
General rights 
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) 
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open 
content license (like Creative Commons). 

Disclaimer/Complaints regulations 
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, 
please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the 
material inaccessible and/or remove it from the website. Please contact the library: 
https://www.amsterdamuas.com/library/contact/questions, or send a letter to: University Library (Library of the 
University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences), Secretariat, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. 

Opbouw meetmethode re-store
tussenrapportage re-store: duurzame verwerking organische reststromen

Author(s)
Mulder, Maarten; Faddegon, Krispijn; Schrik, Yannick; de Rijke, Simon; Lange, Kasper

Publication date
2019
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Mulder, M., Faddegon, K., Schrik, Y., de Rijke, S., & Lange, K. (2019).
Opbouw meetmethode re-store: tussenrapportage re-store: duurzame
verwerking organische reststromen. Hogeschool van Amsterdam.

Download date:23 May 2023

https://research.hva.nl/en/publications/4654a7c2-0205-476d-ae8c-bfd1d57a7407


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPBOUW MEETMETHODE 
RE-STORE 
Tussenrapportage Re-Store: 
Duurzame verwerking organische reststromen 

 
 
 
Circulair Ontwerpen & Ondernemen 
4 juni 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPBOUW MEETMETHODE 
RE-STORE 
Tussenrapportage Re-Store: 
Duurzame verwerking organische reststromen 

 
 
 
 
AUTEURS 
Maarten Mulder 
Krispijn Faddegon 
Yannick Schrik 
Simon de Rijke 
Kasper Lange 
 
 
AFDELING 
Circulair Ontwerpen & Ondernemen 
 
 
DATUM 
4 juni 2019 
 
TYPE PROJECT 
SIA RAAK MKB 
 
VERSIE 
1.0 
 

© 2016 Copyright Hogeschool Amsterdam 



 

 
opbouw meetmethode re-store 
Urban Technology / Faculteit Techniek – versie 1.0  3 van 51 

Samenvatting 

Om het organisch afval zoveel mogelijk waarde te geven in de context van de stad wordt een scala aan 

lokale oplossingen ontwikkeld, zoals lokale wormenhotels of schillenboeren die het gft aan huis ophalen. 

Hoewel er hiermee meer gft gescheiden en apart verwerkt wordt is echter niet goed vast te stellen hoe 

groot de meerwaarde hiervan is voor de maatschappij. Op dit moment is er namelijk nog geen goede 

meetmethode beschikbaar. Om deze waarde te kunnen beoordelen wordt in Re-Store een meetmethode 

ontwikkeld om de impact van deze initiatieven in te kunnen schatten.  

De meetmethode bestaat uit drie pijlers: milieukundige impact, economische impact en sociale impact. 

Het model voor de milieukundige impact wordt gebaseerd op de methodiek voor een Life Cycle 

Assessment. Met dit model worden de CO2-equivalenten geanalyseerd van een scenario. Daaraan 

gelieerd wordt voor de economische impact gebruik gemaakt van principes van de methodiek voor Life 

Cycle Costing. Met het economische model wordt de netto financiële waarde van een scenario 

geanalyseerd. Beide modellen worden echter dusdanig toegesneden en vereenvoudigd zodat ze te 

gebruiken zijn door non-experts. 

Om de sociale impact te meten worden drie indicatoren gemeten: sociale cohesie, samenwerkend 

participeren en educatieve ontwikkeling. Om dit te kunnen meten wordt gebruik gemaakt van een 

perceptiemeting. De eerste test hiermee geeft aanleiding om de indicatoren deels te heroverwegen, de 

methode aan te scherpen en een aanvullende methode toe te gaan passen. 
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1 Inleiding 

Circulaire economie en organische reststoffen 
 
Het terugwinnen van grondstoffen en energie uit organische reststromen wordt gezien als een van de 

prioriteiten om te komen tot een circulaire economie. Het organisch keukenafval wordt in veel 

Nederlandse steden echter nog nauwelijks gescheiden ingezameld en verwerkt. In Amsterdam wordt 

zelfs maar 0,1% van het huishoudelijk GFT ingezameld. (CBS, 2019). Een groot deel van het organisch 

afval wordt samen met het restafval verbrand. 

 

Om het organisch afval zoveel mogelijk waarde te geven wordt een scala aan lokale oplossingen 

ontwikkeld, zoals lokale wormenhotels of schillenboeren die het gft aan huis ophalen. Hoewel er hiermee 

meer gft gescheiden en apart verwerkt wordt is echter niet goed vast te stellen hoe groot de meerwaarde 

hiervan is voor de maatschappij. Om de duurzaamheidswaarde te kunnen beoordelen wordt in Re-Store 

ten eerste een meetmethode ontwikkeld om de impact van deze initiatieven in te kunnen schatten. Ten 

tweede worden ontwerpstudies uitgevoerd om handvatten te geven voor het inrichten van 

afvalverwerkingssystemen. 

 
 
Inhoud en doel van dit rapport  
 
Dit rapport geeft uitleg over de opbouw van de meetmethode. Het beschrijft de achtergrond, keuzes en 

onderbouwing hieromtrent. Het is derhalve een behoorlijk theoretisch rapport, waardoor het voor mensen 

uit de praktijk mogelijk wat lastig te lezen is. Wij zijn ons hier van bewust en hebben daarom bijvoorbeeld 

geprobeerd zoveel mogelijk jargon uit te leggen. In het vervolg van het onderzoek zullen vier case-studies 

gebruikt worden om het model verder te ontwikkelen en te testen. Op dat moment wordt alles weer een 

stuk praktischer en beter te begrijpen voor non-experts/ -theoretici. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de keuze over wat er gemeten gaat worden. In de daarop volgende hoofdstukken 

wordt per onderdeel uitgelegd hoe deze tot stand zijn gekomen en wat de belangrijkste keuzes en 

afwegingen zijn. 
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2 Wat de Meetmethode gaat meten 

Indicatoren 
Om tot een waardevolle meetmethode te kunnen komen dient ten eerste bepaald te worden wat gemeten 

gaat worden. De keuze van de indicatoren waarop gemeten gaat worden is in de eerste fase van het 

onderzoek gedaan. Daarbij zijn de mogelijke indicatoren beoordeeld op vier criteria (gebaseerd op 

Valenzuela-Venegas, 2016):  

 

1. relevantie: zijn de uitkomsten interessant voor de betrokkenen en sluiten ze aan bij de gestelde 

doelen van de projecten.   

2. pragmatisme: zijn er data beschikbaar en zijn metingen praktisch en kostenefficiënt uit te voeren 

3. begrijpelijk: zijn de uitkomsten en de totstandkoming van de uitkomsten transparant en begrijpelijk 

voor de gebruikers. 

4. gedeeltelijke representatie van duurzaamheid: een indicator moet een van de 

duurzaamheidsdimensies (economisch, ecologisch of sociaal) meten, zodat vergelijkingen 

tussen configuraties en over tijd mogelijk zijn.  

 

Om de indicatoren op deze vier criteria te beoordelen hebben gesprekken plaatsgevonden met experts 

en partners in het onderzoek. Hieruit is een set van indicatoren gekomen met subindicatoren: 

impact indicator subindicator 

Milieu Green House Gas Potential  

in CO2-equivalenten 

-Transport (in kilometers) 

-Fossiele brandstof (in liter) 

-Energie (in kWh) 

Economie Netto financiële waarde in Euro -Investeringen 

-Operationele kosten 

-Baten 

Sociaal Sociale cohesie 

 

Samenwerkend participeren 

Educatieve ontwikkeling 

-Aantal nieuwe verbindigen 

-Waarde nieuwe verbindingen 

-Inzet in de buurt 

-Kennis, Houding, Intentie en 

Gedrag rondom afvalscheiding 

en verwerking 
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Samenhang van de meetmethode 
Voor de totstandkoming van een integrale meetmethode op de drie onderdelen (milieu, economie en 

sociaal) is gezocht naar methoden die deze alle drie verenigen. Voorbeelden zijn een multicriteria-analyse 

of een Life Cycle Assesment (LCA). Bij de ontwikkeling van de methode (en de eerste toepassing ervan 

in de casestudies) kwamen we echter tot de conclusie dat deze methoden niet voldoen aan de doelen 

van dit onderzoek. Zo is de multi-criteia analyse bijvoorbeeld teveel gefocust op de rangschikking en 

besluitvorming en minder op de analyse van processen. Bij een LCA zijn de methoden voor de 

ecologische en economische componenten wel goed passend bij ons onderzoek, maar de sociale 

component (Social Life Cycle Analyses) is teveel gericht op internationale schades en risico’s die voor 

onze projecten niet of nauwelijks relevant zijn. 

 

Er is daarom gekozen om met de integratie van de drie onderdelen pragmatisch om te gaan. Omdat de 

sociale component veelal lastig te kwantificeren is en een duidelijk andere aanpak vraagt, is er voor 

gekozen om deze apart te gaan meten. In de presentatie van de uitkomsten zal vervolgens wel één 

integraal beeld gepresenteerd worden, om de impact op alle drie de componenten gelijktijdig te kunnen 

overzien. 
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3 Milieukundige impact 

De eerste pijler die onderzocht wordt rondom de duurzaamheidsimpact van afvalverwerkingssystemen, 

is de milieukundige impact. De totaliteit aan processen, producten en bedrijfsmiddelen die betrokken zijn 

bij het verwerken van afval wordt het afvalverwerkingssysteem (AVS) genoemd. Denk hierbij aan de 

manier van het aanbieden van afval, het inzamelen, de verwerking en de eventuele toepassing van 

producten die uit het afval ontstaan. Er bestaan verschillende soorten modellen waarin de milieukundige 

impact van AVS’en beschreven wordt. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke voor- en nadelen er aan 

de verschillende modellen kleven en waarvoor gekozen wordt binnen het Re-Store project.  

 

 Vooronderzoek en literatuur milieukundige impact 
 
 De voornaamste methode om de milieukundige effecten van processen of producten te toetsen is het 

uitvoeren van een zogenaamde Life Cycle Assessment (LCA). Bij een LCA wordt doormiddel van het 

opstellen van datasets rondom processen en productstromen (Life Cylce Inventories) berekend welke 

emissies, verbruik van energiedragers en opwekken van producten toegeschreven kunnen worden aan 

een specifiek proces of een totaal systeem aan processen. Dit wordt gedaan doormiddel van een Life 

Cycle Impact Assessment (LCIA). Een LCIA is een soort routekaart waarin alle emissies, energiedragers 

en producten geclusterd (de zogenaamde mid-point analyse) en geïnterpreteerd worden tot eenvoudige, 

vergelijkbare eenheden (de zogenaamd end-point analyse).  

 

 Er zijn verschillende software pakketten beschikbaar (GaBi, Simapro, openLCA) om LCA’s uit te voeren. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van omvangrijke databases (GaBi, Ecoinvent, bioenergiedat, USDA). 

waarin data opgenomen zijn van veel gebruikte processen en productstromen. Deze data kan gebruikt 

worden om LCI’s te maken voor alle processen en producten die opgenomen zijn in de analyse. LCA’s 

uitgevoerd met LCI’s die opgesteld zijn uit databases, zijn met name geschikt als 

beslissingsondersteunende-analyses van een nog op te zetten AVS. De generieke data laten het toe een 

beschrijving te geven van verschillende afvalverwerkingsinstallaties en hier, al dan niet gecombineerd 

met een modellering van het afvalophaalsysteem, verschillende AVS scenario’s in te toetsen. Het nadeel 

van deze methode is echter dat er gebruik gemaakt wordt van generieke data. De gedraging van met 

name biologische-, zoals compostering en vergisting, maar ook fysische processen zoals 

afvalverbranding, hangen in grote maten af van de afvalsamenstelling en de technische uitvoering van 

de afvalverwerkingsinstallatie. Dit maakt deze methode dus minder geschikt om een actuele situatie te 

modelleren, hetgeen wel het doel is in Re-Store. 

 

Een alternatief voor het opstellen van LCI’s uit deze databases is het opstellen van LCI’s van de 

daadwerkelijke processen en producten die beschreven worden. Dit wordt gedaan door over een langere 

periode veldmetingen te doen op locatie. Hierbij worden alle in- en uitgaande productstromen, emissies 
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naar lucht, bodem en water en energieverbruik gemeten. Het voordeel hiervan is dat de specifieke data 

het toestaat specifieke AVS te beschrijven. Het nadeel van deze methode is echter dat het opstellen van 

LCI’s een tijd en kostenintensief proces is waarbij hoogwaardige kennis en apparatuur benodigd is.   

In de literatuur worden verschillende LCI’s van specifieke installaties beschreven. Er zijn verschillende 

LCI’s beschikbaar voor compostering op grote schaal (Andersen et al. 2010; Cadena et al. 2009; Colón 

et al. 2012; Martínez-Blanco et al. 2010), compostering op kleine schaal (Amlinger, Peyr, and Cuhls 

Carsten 2008; Andersen et al. 2011; Colón et al. 2010, 2012; Lleó et al. 2013; Martínez-Blanco et al. 

2010), bio vergisting (Colón et al. 2012; Jensen, Møller, and Scheutz 2017) en Afval verbranding 

installaties (AVI’s) (Lausselet et al. 2016; Margallo et al. 2014). 

 

Hoewel de positieve opvatting van LCA’s als methodologie breed gedragen is, is de kwaliteit en 

toepasbaarheid van LCI’s een continue discussie (Astrup et al. 2015; Ripa et al. 2017). LCI’s verschillen 

vaak in functional unit, de samenstelling van de input ontbreek vaak en niet alle LCI’s bevatten dezelfde 

parameters. Dit maakt het combineren van LCI’s moeilijk. Bij het gebruik van in de literatuur 

gerapporteerde LCI’s is bovendien voorzichtig geboden omdat de dataset van een composteerinstallatie 

in Spanje sterk zou kunnen afwijken van een dataset die een composteerinstallatie in Nederland 

beschrijft. Het zelf opstellen van LCI’s van de verschillende processen zou helaas te omvangrijk zijn voor 

dit project. 

 

Er bestaat ook LCA software die speciaal ontworpen is voor de beschrijving van AVS’en. De 

afvalverwerkingsprocessen worden hierin veel specifieker gemodelleerd en dit maakt het mogelijk om de 

modellen toe te spitsen op de situatie die je wilt beschrijven. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld 

SWOLF en EASEWASTE. Echter is deze software vaak ontworpen voor een specifieke geografische 

locatie. Aangezien belangrijke paramaters zoals afvalsamenstelling, proces en installatievereiste, klimaat, 

eindtoepassing van de producten en bijvoorbeeld de origine van de producten die vervangen worden ook 

sterk afhankelijk zijn van de geografische locatie maakt dit dat software ontworpen voor Noord-

Amerikaanse omstandigheden niet geschikt is om een situatie in bijvoorbeeld Nederland te beschrijven. 

 

Onderzocht is of het mogelijk is om de data uit gerapporteerde LCI’s aan te vullen door massabalansen 

op te stellen op basis van publieke data uit bijvoorbeeld jaarverslagen van publieke organisaties. Hoewel 

dit technisch goed mogelijk is, is de vraag in hoeverre dit resulteert in een representatieve dataset. Data 

ontbreekt bijvoorbeeld omtrent de emissie van broeikasgassen in compostering (Hao and Benke 2008), 

en omtrent de complexiteit van voedselresten bij het voorspellen van procesdynamiek in biovergisting 

(Mata-Alvarez, Macé, and Llabrés 2000). Daarnaast biedt deze methode niet de mogelijkheid om 

producten, die zowel in kwantiteit als in kwaliteit afhankelijk zijn van de samenstelling van het input 

materiaal, dynamisch te kunnen modelleren.  

 

Tot slot bestaan er ook zogenaamde ‘non-expert’ LCA software paketten zoals WRATE. Deze bestaan 

uit een software-omgeving waarin op visuele wijze een AVS gemodelleerd kan worden.  Deze software 
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maakt vaak gebruik van een combinatie van LCI’s opgesteld uit databases en installatie-specifieke LCI’s. 

Echter zijn deze softwarepakketten vaak ontwikkeld voor een specifieke geografische locatie, wat de 

toepasbaarheid voor andere locaties sterk verminderd. Ook zijn de door de eindgebruiker in te vullen 

parameters vaak beperkt.  

 

Conclusie literatuurstudie 
Met bestaande LCA software en databases is het niet goed mogelijk om de analyses uit te kunnen voeren 

die voor Re-Store gewenst zijn. Er kan daarmee onvoldoende ingespeeld worden op het specifieke 

karakter van de te onderzoeken cases. Het gebruik van meer specifieke LCA software, zowel normale 

als non-expert varianten, voor het beschrijven van afvalverwerkingssystemen is niet mogelijk omdat deze 

simpelweg niet bestaan voor de Nederlandse situatie. Er is daarom besloten zelf een model te 

ontwikkelen. 

 
Het model dient toegankelijk genoeg te zijn om door non-experts gebruikt te worden maar geavanceerd 

genoeg om specifieke situaties te beschrijven. Derhalve wordt er een model gemaakt waarin de gebruiker 

op basis van eenvoudige waarnemingen en voor-gedefinieerde proces-parameters een aantal 

voorspellingen kan doen over het voorgestelde AVS. Tegelijkertijd moet het mogelijk zijn om proces-

specifieke parameters, zoals energetisch rendement, aan te passen als de gebruiker over specifieke data 

beschikt. De mogelijkheden tot het analyseren van de resultaten moeten zo zijn dat verschillende 

scenario’s op een eenvoudige manier met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook moet het mogelijk zijn 

om te kunnen identificeren in welke processtappen de meeste emissie van broeikasgassen plaats vindt 

om zo andere strategieën binnen scenario’s te kunnen ontwerpen. Alle data moet open-source 

aangeboden worden aan de eindgebruikers om maximale transparantie te kunnen bieden. 

 
 Ontwerp van het milieukundig model 

 

Aan de hand van een literatuurstudie en interviews met stakeholders en experts is bepaald waaraan het 

te ontwerpen model moet voldoen. Er is bepaald uit welke stappen het AVS in de cases bestaat en welke 

productstromen hierbij betrokken zijn. Bij iedere processtap wordt onderzocht op welke manieren hier 

invulling aan gegeven wordt.  

 

De eerste stap in het ontwerpen van het model is het definiëren van het doel van het model en de 

voorwaarden waaraan het moet voldoen. De formulering van het doel en de voorwaarden wordt 

gebaseerd op de LCA-methodiek. Hieruit kan vervolgens geïdentificeerd worden welke processen als 

sub-modellen beschreven moeten worden, welke eenheden er gebruikt worden en welke bestaande 

producten vervangen worden binnen het model door de ontstane producten. 

 

De tweede stap is vervolgens het modelleren van deze processen. Hiervoor worden in de literatuur 

gerapporteerde modellen gebruikt voor het beschrijven van het biologische proces dat plaats vindt binnen 
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de afvalverwerkingsprocessen. Deze data wordt aangevuld met kengetallen over bijvoorbeeld het stroom 

en het diesel gebruik zoals deze gerapporteerd worden in de literatuur. Vervolgens wordt al deze data 

uitgedrukt in CO2-equivalenten met behulp van emissie-factoren zoals deze gerapporteerd worden in de 

literatuur.  

Deze twee stappen worden aan de hand van een literatuurstudie en interviews met stakeholders en 

experts uitgevoerd.  

 

De laatste stap is het samenvoegen van alle sub-modellen tot één model. Hierbij wordt ook de 

mogelijkheid geïmplementeerd om zogenaamde scenario’s als input voor het model te gebruiken. De 

vorm van deze scenario’s zijn breed van aard. Er kunnen scenario’s gemaakt worden met verschillende 

verwerkingsinstallaties, verschillende verzamel- en transportmethodes of bijvoorbeeld met een 

verschillende mate van efficiëntie van de verwerkingsinstallaties. De uitkomsten van de modelleringen 

worden zowel numeriek als grafisch gepresenteerd. Het model wordt opgebouwd in Microsoft Excel.  

 
Modeldefiniëring 
Het uitvoeren van een LCA bestaat altijd uit een aantal stappen die in de ISO 14040:2006 en ISO 

14044:2006 beschreven worden. Hoewel in dit project niet volledig volgens deze normen gewerkt wordt, 

om daarmee een vereenvoudiging te kunnen realiseren, wordt het framework dat beschreven wordt in de 

ISO normen wel gehanteerd. Dit houdt in dat er een zogenaamde functional unit opgesteld wordt, de 

system boundaries (systeemgrenzen) worden beschreven, aangegeven wordt welke aannames en 

beperkingen worden gedaan en hoe beschikbare emissies en energie data van processen worden 

gealloceerd (toegeschreven) aan de functional unit.  

 
Doel 
Het model heeft als doel om de dynamiek in broeikasgasuitstoot te kwantificeren, ten gevolgen van de 

verwerking van (huishoudelijk) organisch afval binnen een afvalverwerkingssysteem in Nederland, met 

de tijdseenheid van een jaar. 

In overleg met de stakeholders in het project is besloten de milieukundige analyse te laten bestaan uit 

een analyse van broeikasgassen die geassocieerd kunnen worden met de verwerking van het organische 

afval; ofwel de Global Warming Potential in CO2-equivalenten.  

 
Functionele eenheid/ Functional unit 
De functional unit is de specifieke eenheid binnen het model waarover meer kennis vergaard moet worden 

of waarover beslissingen genomen moeten worden. Het vormt als het ware ‘de eenheid’ van het model. 

De uitkomsten van het model worden uitgedrukt t.o.v. de functional unit.  

De functional unit is derhalve een sterk bepalende eenheid binnen het model. Het definieert de 

toepasbaarheid van de resultaten van het model, vaak in de context van een geografische locatie, een 

gedefinieerde populatie en/of een tijdseenheid. 
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In dit geval is gekozen voor de volgende functional unit:  

 

massa organisch afval in ton  / jaar 

 

Dit betekent dat de hoeveelheid CO2-equivalenten berekend worden voor de totale hoeveelheid te 

verwerken organisch afval per jaar, voor het aantal huishoudens dat zich in het scenario bevinden. 

 

Omdat er binnen Re-Store verschillenden cases onderzocht worden, is de functional unit wisselend 

tussen de verschillende cases. De cases bestrijken immers verschillende gebieden met verschillende 

populatiegroottes en wisselende hoeveelheden organisch afval. Dit maakt snel inzichtelijk om welke 

casus het gaat en hoe deze zich verhoudt t.o.v. andere cases. Het maakt ook duidelijk dat uitkomsten 

van de ene casus niet zo maar toe te passen zijn op een andere casus.  

Hoewel milieukundige effecten ten gevolgen van een verandering in een systeem altijd plaats vinden in 

een meerjarige context, is de horizon wat betreft tijd gesteld op één jaar. Dit is een logische stap 

aangezien er voor gekozen is om de analyse te beperken tot de analyse van het daadwerkelijke proces 

en niet van de productiemodellen; het model analyseert de compostering en niet de composteerinstallatie. 

 
Systeemgrenzen/ System boundaries 
Het AVS zoals dat opgemaakt kan worden uit het doel en de scope van het model is weergegeven in 

Figuur 3.1. Iedere stap (de rechthoekige elementen) is een apart te beschrijven sub-model. Het afval 

wordt geproduceerd door huishoudens. Vervolgens wordt het opgehaald en getransporteerd naar de 

verwerkingsprocessen. In de processen wordt het afval omgezet in producten en emissies. De producten 

worden getransporteerd naar eindgebruikers. De toepassing van de producten door de eindgebruikers is 

het laatste te beschrijven proces.  

  
Figuur 3.1 Schematische weergave van de structuur van het beschreven AVS 

 
Voor de milieukundige analyse is gekozen om enkel het proces te analyseren, en niet de 

productiemiddelen. De voornaamste reden is het ontbreken van data over de materiële samenstelling van 
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de verwerkingstechnieken. Dit is een beperking in het model, welke wel eenvoudig toegevoegd kan 

worden in een vervolg.  

 

De cases die beschreven worden binnen RE-Store bestaan uit de verwerking van organisch materiaal 

door middel van compostering, vergisting en/of verbranding, zie Figuur 3.2. De figuur toont alle mogelijke 

processtappen die doorlopen kunnen worden en in het model gemodelleerd worden. Het is daarbij 

mogelijk dat het AVS uit meerdere processen bestaat. 

   

 Figuur 3.2 schematische weergave model 

 
In het model worden zes verschillende verwerkingtechnieken opgenomen van organisch afval:  

gecentraliseerde compostering, gedecentraliseerde compostering, gedecentraliseerde 

vermicompostering, gecentraliseerde vergisting, gedecentraliseerde vergisting en de verbranding van 

afval voor de winning van energie. 

 

De producten die vrijkomen bij de verwerking, worden gezien als vervanging van bestaande producten. 

Het effect van deze vervanging wordt meegenomen in het model, bijvoorbeeld het vervangen van turf in 

potgrond. De manier waarop de producten toegepast worden, valt echter buiten de scope van dit 
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onderzoek en wordt niet gemodelleerd. Er wordt bijvoorbeeld niet meegenomen hoe efficiënt de potgrond 

gebruikt wordt en wanneer het weer als afvalproduct beschikbaar komt. 

 
Aannames en limitaties 
In het model worden meerdere aannames en vereenvoudigingen aangebracht om het tot een werkbaar 

model te maken.  

• Zo wordt in het model bij gecentraliseerde compostering al het OFMSW omgezet in rijke compost 

(high nutrient compost; HN compost). Bij decentrale compostering wordt het plantaardige deel 

van het OFMSW omgezet tot arme compost (low nutrient compost; LN compost). HN compost 

wordt gezien als kunstmestvervanger en LN compost als turf vervanger in potgrond. Voor de 

vermicomposting geldt ook dat er LN compost geproduceerd wordt.   

• Het deel van het OFMSW dat verwerkt kan worden door middel van vermicompostering is  kleiner 

dan bij compostering. Alleen het plantaardige deel van het OFMSW, dat niet gekookt is, kan 

worden gebruikt als feedstock.  

• Bij de toepassing van compost in de landbouw wordt aangenomen dat de landbouwgrond 

fungeert als een zogenaamde carbon sink (vastlegging van koolstof). Omdat voor het vastleggen 

van koolstof een geschikt bemestings- en bodembewerkingsregime een voorwaarde is, wordt 

aangenomen dat er enkel koolstofvastlegging plaats vindt bij de toepassing van compost in de 

landbouw en niet bij de toepassing van compost in bijvoorbeeld privé tuinen. De koolstof die 

vastgelegd wordt in de bodem door de toepassing van compost, wordt berekend aan de hand 

van data gevonden in de literatuur. Hiervoor wordt de samenstelling of het type agrarisch gebruik 

van de grond niet gebruikt als parameter.  

• Bij gecentraliseerde vergisting wordt het OFMSW, naast biogas, omgezet tot digestaat en 

vervolgens gecomposteerd ter hygiënisering. Bij decentrale vergisting wordt aangenomen dat het 

digestaat verbrand wordt in een afvalverbrandingsinstallatie (Avi).  

• De Avi wordt gebruikt om al het OFMSW dat niet verwerkt wordt door de andere 

verwerkingsprocessen te verbranden, alsmede het organische afval van dierlijke oorsprong dat 

niet in de decentrale compostering verwerkt wordt en het gekookte en dierlijke afval uit het 

OFMSW dat niet in de vermicompostering verwerkt kan worden.  

• Uit de Avi ontstaan bodem- en vliegassen. Deze worden toegepast in de aanleg van 

infrastructuur. 

• Voor brandstoffen wordt de emissie-data gebruikt die standaard is voor Nederland. Voor stroom 

wordt de emissie-data gebruikt van Nederlandse grijze stroom.  

• Alle opgewerkte stroom wordt gezien als vervanger van Nederlandse grijze stroom. De 

opgewekte warmte wordt gezien als vervanger voor warmte geproduceerd in een STEG-centrale. 

Het opgewekte  groengas wordt gezien als vervanger voor Gronings aardgas.  
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Allocatie methode  
Indien in een proces meerdere verschillende afvalproducten worden verwerkt, dan dient idealiter te 

worden berekend welk deel van de energie/producten/emissies ten rekening komt van welk deel van het 

afval. Denk bijvoorbeeld aan een afvalverbrandingsinstallaties waarin het organische afval slechts een 

klein gedeelte van het totale afval behelst. 

Bij de verbranding van afval voor energie-opwekking wordt de emissie gemodelleerd op basis van "Afval 

Overleg Orgaan 2002”. Hierin wordt voorgeschreven om de allocatie van de emissie te doen op basis van 

de energetische waarde van de te verbranden afvalstroom. 

Bij (vermi)compostering en vergisting wordt het biologische proces gemodelleerd op basis van daarvoor 

geschikte afvalstromen. Derhalve hoeft er in deze twee processen geen verdere allocatie plaats te vinden.  

 
 Werking van het model 

 
In de volgende paragraaf wordt het model beschreven zoals dat nu opgebouwd wordt. Het model wordt 

in Excel opgezet en bestaat uit een aantal stappen/ tabbladen die doorlopen dienen te worden. De 

stappen zijn ‘Scenario’, ‘Berekeningen’ en ‘Analyse’. In deze paragraaf worden de functies en 

totstandkoming van de verschillende stappen beschreven. 

 
Stap 1: Scenario 
In de eerste stap wordt op hoofdlijnen data ingevoerd over het betreffende scenario. Voor de vijf 

processtappen wordt data ingevuld betreffende het scenario en de baseline. Het model zal voor 

verschillende onderdelen standaard waarden invullen. Dit is eventueel te verfijnen of corrigeren voor de 

betreffende locatie en door eigen metingen/ data. Er wordt bijvoorbeeld ingevuld hoeveel huishoudens 

het te onderzoek gebied betreft en hoeveel huishoudens er mee doen met het project. Het model 

berekend hoeveel GFT en restafval er verwacht wordt. Dit is aan te passen op basis van eigen metingen/ 

data. 
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Figuur 3.3 Voorbeeld van een scenario waarin 300 ton organisch afval gecomposteerd,  

10 ton gevermicomposteerd en 100 ton verbrand wordt.  
 

Door tonnen organisch afval (OFMSW) toe te kennen aan verschillende verwerkingsprocessen, wordt 

een AVS scenario gecreëerd. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 3, er wordt 410 ton 

verdeeld over gecentraliseerde compostering, gedecentraliseerde vermicompostering en 

afvalverbranding.  Het is mogelijk om OFMSW in het model te verwerken door middel van compostering, 

vermicompostering, biovergisting en afvalverbranding, al dan niet op grote- of kleine schaal. Bij ieder 

verwerkingsproces wordt ook een inzamelsysteem bepaald. Hierin kan gekozen voor verschillende 

inzamel voertuigen, zoals diesel vrachtwagens of elektrische wagentjes.  

 

Stap 2: Berekeningen 
Om zo transparant mogelijk te zijn is het vervolgens mogelijk om in een tweede stap/ tabblad alle 

berekeningen te zien. Zie het als een soort van “geavanceerde instellingen”. Voor de berekeningen zijn 

data en formules gebruikt. Indien men veel verstand heeft van het proces en eigen data heeft, is het 

mogelijk om in deze tweede stap data aan te passen in het model. Daarvoor is het nuttig om meer 
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achtergrond informatie te kunnen bieden over de formules en data die in het model gebruikt zijn. In de 

bijlage wordt per processtap beschreven hoe de belangrijkste onderdelen van het model opgebouwd zijn 

en welke data hiervoor gebruikt wordt. 

 

Stap 3 Analyse en uitkomsten 
In het tabblad ‘Analyse’ worden de uitkomsten van het AVS gepresenteerd. Hier kan op basis van cijfers 

maar ook op basis van grafieken gezien worden hoe het AVS presteert. De uitkomsten zijn altijd ten 

opzichte van het referentie scenario (de zogenaamde Baseline).  

 

In Figuur 3.4 wordt een impressie gegeven van de uitkomsten het de milieukundige impactmeting. De 

balken laten de totale emissies zien. Alles boven de 0 lijn zijn emissies, alles onder de 0 lijn betreft ofwel 

het voorkomen van emissies ofwel het vastleggen van koolstof.  

 

Figuur 3.4 Impressie uitkomsten milieu-impact 

 
Het figuur is tot nu toe slechts een impressie van de weergave-mogelijkheden. Het model is nog niet ver 
genoeg ontwikkeld om representatieve resultaten te kunnen presenteren. 
 

 Vervolgstappen 
 
In de komende periode zal het model verder worden uitgebouwd totdat het mogelijk is om alle relevante 

facetten van de AVS’en te modelleren. Hierna zal het model worden geëvalueerd door de relevante 

stakeholders. Hiervoor worden de casestudies ingevoerd in het model. Zo kan een analyse gedaan 

worden van de impact van elk scenario. Tevens wordt gekeken of het model begrijpelijk is voor de 

doelgroep. 
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4 Economische impact 

Om een gedegen inzicht te krijgen in een afvalverwerkingssysteem is het gebruikelijk inzicht te willen 

hebben in de financiële consequenties. Hoewel het doel van dit onderzoek niet is om een tool te 

ontwikkelen t.b.v. (politieke) besluitvorming, is het voor een duurzame implementatie van het 

afvalverwerkingssysteem noodzakelijk om, binnen ecologische en sociale impact-waarden, financieel 

haalbaar te zijn op de lange termijn.  

 
 Vooronderzoek en literatuur economische impact 

 
Om inzicht te creëren in de economische impact wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van 

beschikbare literatuur over dit onderwerp. Morrissey categoriseerde verschillende waste management 

modellen in drie categorieën: [A.J. Morrissey, Waste management models and their application to 

sustainable waste management, 2003] 1. Kosten-baten analyse; 2. Multicriteria Analyse; 3. Life Cycle 

Costing. 

 
Kosten-baten analyse (cost-benefit analyses) 
In een kosten-baten analyse worden alle positieve en negatieve effecten van een scenario ingeschat/ 

berekend en vervolgens gemonetariseerd. Ook effecten die lastig in geld uit te drukken zijn, zoals sociale 

en ecologische effecten worden vaak gemonetariseerd. Eén van de methoden die gebruikt wordt om 

meerdere effecten van een project vooraf in te schatten is de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 

(MKBA). In een MKBA worden de gevolgen van een project (het projectalternatief) vergeleken met een 

nulalternatief: de situatie zoals die normaliter verwacht mag worden indien het project niet uitgevoerd zou 

worden. Ook is het mogelijk om meerdere project- of nulalternatieven met elkaar te vergelijken. Een 

MKBA wordt voornamelijk gebruikt als ex-ante evaluatie middel. Het wordt met name gebruikt met het 

doel om de besluitvorming rondom grote infrastructuur projecten te verbeteren. Het nadeel van MKBA’s 

is dat deze moeilijk uit te voeren zijn voor non-experts en dat de uitkomsten door non-experts vaak 

beschouwd worden als een black box. (Niek Mouter, De donkere kanten van het gebruik van onderzoek, 

modellen en de MKBA in de besluitvorming, 2013). 

Volgens Morrissey (2013) is het maximaliseren van de kostenefficiëntie vaak de bepalende factor bij een 

kosten-baten analyse. Dit gaat ten kosten van de ecologische en sociale criteria en is derhalve minder 

geschikt voor een integrale beoordeling van afvalmanagementsystemen. 

 
Multicriteria Analyse  
Om minder nadruk te leggen op de kostenefficiënte zijn er studies naar afvalsystemen uitgevoerd met 

behulp van een multicriteria decision analyse (MCDA) [Hokannen, Choosing a solid waste management 

system using multicriteria decision analysis, 1995]. In een MCDA (zoals AHP of ELECTRE) worden 

meerdere alternatieven beschreven, beoordeeld en gescoord op een set van verschillende, mogelijk 

tegenstrijdige, criteria. De criteria worden verschillende weegfactoren toebedeeld. Vanuit de totaalscores 
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volgt een rangschikking van de alternatieven. Door vanuit verschillende gezichtspunten naar het 

probleem en de verschillende alternatieven te kijken, wordt getracht om deze beter te begrijpen en 

uiteindelijk tot betere beslissingen en tot verbeteringen van de alternatieven te komen. Het subjectief 

toekennen van de weegfactoren wordt door wetenschappers als nadeel beschouwd van een MCDA [A.J. 

Morrissey, Waste management models and their application to sustainable waste management, 2003].  

Hoewel MCDA een compleet beeld kan geven voor de besluitvorming, heeft ons onderzoek echter niet 
als doel om een beslissing te maken tussen alternatieven. 
 
Life Cycle Costing 
Voor het gecombineerd beoordelen van economische impact en ecologische impact wordt in de 

wetenschap gebruik gemaakt van Life Cycle Costing (LCC) als onderdeel van een integrale Life Cycle 

Assesment (LCA) [Bierer, Integrating life cycle costing and life cycle assessment using extended 

material flow cost accounting, 2015]. Het wordt vooral gebruikt om scenario’s te kunnen analyseren 

waarbij de totale life-cycle van een product/ materiaalstroom beoordeeld wordt.  

Bij een LCC wordt de life-cycle opgedeeld in processtappen. De verschillende processtappen worden 

gemodelleerd en er wordt een data-base opgebouwd/ geselecteerd. Deze vorm van analyse past goed 

bij het karakter van ons onderzoek, waarin processtromen worden onderzocht. Door de kosten per 

processtap inzichtelijk te maken, ontstaat transparantie over de kosten in het proces en is een goede 

aansluiting met de environmental impact analyse mogelijk (welke ook een analyse uitvoert per 

processtap). 

LCC wordt in (meta)-studies voorgesteld als consistent framework om een analyse mee op te bouwen 

(Hunkeler, 2008; Martinez-Sanchez, 2014). LCC is al vaker in de international wetenschap gebruikt voor 

kosten-analyses op het gebied van afvalverwerking (VeronicaMartinez-Sanchez et al, 2014, Life cycle 

costing of waste management systems: Overview, calculation principles and case studies; De Menna F, 

2018, Life cycle costing of food waste: A review of methodological approaches; Antonio Massarutto, 

Material and energy recovery in integrated waste management systems: A life-cycle costing approach, 

2011]. Bepaalde modelmatige principes zouden overgenomen kunnen worden (zoals kostenmodellen en 

presentatievormen). Het probleem is echter dat in elk land het afvalverwerkingssysteem anders 

georganiseerd is en dat bepaalde principes en data niet overeenkomen met de Nederlandse situatie. Er 

is nog geen eenduidige standaard voor LCC (binnen waste management) en nog minder in combinatie 

met ecologische impact en sociale impact (De Menna, 2018; Swarr, 2011). 

 
Conclusie keuze methode 
Voor dit onderzoek hebben we er voor gekozen om het model (voor het inschatten van de economische 

impact) te baseren op de methode van Life Cycle Costing (LCC). LCC geeft ons ten eerste de 

mogelijkheid om consistentie te bereiken met de milieu-impact meting. Consistentie en transparantie in 

bijvoorbeeld de functional unit en systeemgrenzen zorgen ervoor dat we zowel qua milieu als qua 

economie helder kunnen maken wat er met elkaar vergeleken wordt. Ten tweede is LCC geschikt voor 

het analyseren en transparant maken van processtromen, wat voor het analyseren van 

afvalverwerkingssystemen erg handig is. Ten derde zorgt een model gebaseerd op LCC ervoor dat 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X14005224#!
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onderdelen van het model ook in andere studies gebruikt kunnen worden. Juist omdat 

afvalverwerkingssystemen en prijzen per land dusdanig afwijkend zijn, is het haast nooit mogelijk om een 

model één op één over te nemen. Door met LCC te werken, wordt het eenvoudiger om onderdelen van 

het model uit te wisselen.  

 
Bevindingen uit interviews met partners /deelnemers onderzoek 
In het onderzoek maken we gebruik van vier case-studies. Deze dienen o.a. om te achterhalen welke 

financiële data beschikbaar zijn of eventueel opgehaald zouden kunnen worden. Daarnaast worden de 

cases gebruikt om te kunnen bepalen welke financiële modellen gebruiksvriendelijk en relevant zijn. 

Uit de case-studies zijn tot dusver een aantal bevindingen gekomen die van invloed zijn op de financiële 

modellen: 

 

Belang 

• Mede voor de verantwoording binnen bestuurlijke organen wordt er belang gehecht aan het 

inzichtelijk krijgen van de financiële consequenties van alternatieve scenario’s voor de verwerking 

van organisch afval. 

Data-inventarisatie 

• Het ontbreekt regelmatig aan duidelijke kostenoverzichten. De data is versnipperd. De case-

studies zijn derhalve erg waardevol voor dit onderzoek om in te kunnen schatten hoe de 

uiteindelijke tool werkelijk bruikbaar is en welke data gevraagd zouden kunnen worden. 

• De kosten die bekend zijn, zijn voornamelijk de investeringen vooraf. De operationele kosten voor 

onderhoud en uitvoering zijn in mindere mate ingeschat. Dit heeft mogelijk ook te maken met het 

pilot-karakter van de cases. 

• De kosten voor het regulier inzamelen en verwerken van restafval zijn voor de deelnemende 

partijen vaak een black box. Er is vergaande samenwerking nodig indien ruwe data verkregen 

dient te worden van de regulier verwerkende partijen. 

• In de onderzochte cases wordt veel werk verzet door middel van vrijwilligers of als neventaak van 

personeel. Daardoor zijn de urenbestedingen en arbeidskosten lastig in te schatten. 

 

We kunnen dit gebrek aan data deels opvangen door bestaande situaties te analyseren en het te 

modelleren. 
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 Ontwerp van het economisch model 
 
De methode om de economische impact in te schatten, wordt gebaseerd op de methode van Life Cycle 

Costing (LCC). Daar waar mogelijk vindt een integratie plaats met de ecologische impact meting, welke 

grotendeels is gebaseerd op de LCA-methode met Mass-Flow-Analyses. De overeenkomsten en 

integratie bestaan uit: 

• het gebruik van een overeenkomstige functional unit (# organisch afval / jaar, voor een 

#huishoudens op een locatie). Oftewel, de eenheid waarin de uitkomsten getoond worden is het 

aantal ton organisch afval per jaar, voor het aantal huishoudens dat in het te onderzoeken gebied 

betrokken is. 

• Het afvalverwerkingsproces wordt opgedeeld in overeenkomstige processtappen (zie volgende 

hoofdstuk). Zo is per processtap te zien wat de milieu-impact is en wat de economische impact is. 

• Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een scenario (nieuwe situatie) met een baseline (oude/ 

huidige situatie). Het is ook mogelijk om meerdere scenario’s te vergelijken met de baseline. 

• Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde data (bijvoorbeeld data over het gebruik van energie of over 

de transportafstanden) en berekeningen uit de milieu-impact analyse kunnen worden gebruikt voor 

de economische analyse (bijvoorbeeld hoeveel compost of biogas geproduceerd wordt). 

 

Verschil in systeemgrenzen (system boundaries): 
Voor een perfecte integratie van de ecologische en economische analyses dienen dezelfde 

systeemgrenzen gehanteerd te worden. Op dit moment wordt echter ingeschat dat dit het model te 

omvangrijk maakt. Vandaar dat een afwijking gehanteerd wordt in de systeemgrenzen. Bij de te 

ontwikkelen economische modellen worden de kosten voor de verwerkingsinstallaties meegenomen 

(weliswaar in versimpelde vorm), omdat verwacht wordt dat de invloed hiervan relevant is. Bij het 

inschatten van de ecologische impact is het echter veel ingewikkelder/ omvangrijker om de effecten van 

het bouwen en afbreken van verwerkingsinstallaties mee te nemen. Wij schatten in dat het niet haalbaar 

is om dat in dit onderzoek mee te kunnen nemen. Dit is echter later wel aan het model toe te voegen. 

 
Vereenvoudiging 
Het doel van het onderzoek is om een meetmethode te maken die bruikbaar is voor organisaties waar 

beperkte expertise aanwezig is omtrent impactmetingen. Daarnaast is het van belang dat de de 

uitkomsten opwegen tegen de tijdsinvestering en dat er rekening gehouden dient te worden met de 

beschikbaarheid van data. Deze drie redenen zorgen ervoor dat in dit onderzoek getracht wordt het model 

daar waar mogelijk te vereenvoudigen. De volgende vereenvoudigingen zijn in het model toegepast: 

• Er wordt niet gerekend met financiële principes die rekening houden met de beschikbaarheid van 

financiële middelen of tijdseffecten voorspellen, zoals rentes of discontovoet. De kapitaalgoederen 

worden lineair afgeschreven. 

• Modellen om het restafval te verwerken (voornamelijk verbranding) worden versimpeld omdat 

vooralsnog de nieuwe initiatieven een beperkte invloed hebben op deze processen. Er wordt dus 



 

 
opbouw meetmethode re-store 
Urban Technology / Faculteit Techniek – versie 1.0  23 van 51 

niet gewerkt met zogenaamde “Transfers”, zoals bijvoorbeeld het minder efficiënt gebruik van 

verbrandingsinstallaties omdat minder restafval opgehaald wordt.  

• De kosten en baten voor de inzameling en verwerking van de organische fractie in het restafval 

worden beperkt uitgesplitst en gemodelleerd (betreft de baseline). Er wordt gebruik gemaakt van de 

op dit moment gehanteerde kosten voor de inzameling en verwerking van een ton MSW, ervan 

uitgaande dat hiermee de kosten gedekt worden. 

• Zogenaamde “externality costs” worden in eerste instantie niet berekend. Dit zijn kosten voor de 

maatschappij door toedoen van het afvalverwerkingssysteem. Het betreffen meestal neveneffecten 

of indirecte kosten/ opbrengsten. Zaken zoals besparingen op uitkeringen, ziektekosten, veiligheid 

worden in de interviews genoemd als mogelijke (neven)effecten. Ten eerste zijn deze vaak 

dusdanig onzeker dat deze niet/ nauwelijks meetbaar zijn. Daar waar mogelijk komen ze wel terug 

bij de ecologische of sociale impact. Ten tweede bestaat het risico op ondoorzichtige 

dubbeltellingen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de milieu-impact de hoeveel CO2-equivalenten van een 

scenario gepresenteerd. Als deze ook gemonetariseerd worden, dient duidelijk gemaakt te worden 

dat deze effecten in beide metingen opgenomen zijn. 

• Indien marktprijzen van producten niet beschikbaar of betrouwbaar zijn, zal de economische waarde 

ingeschat worden op basis van de marktwaarde van een vervangbaar substituut (bijvoorbeeld 

meststoffen of aardgas). 
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Kwaliteit van de data 
Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van de te ontwikkelen methode en het uitvoeren van een 

LCC in het algemeen, is de kwaliteit van de data die ingevoerd/ gebruikt wordt. Er hebben studies 

plaatsgevonden waarin een raamwerk geboden wordt om inzicht te geven in de datakwaliteit (Ciroth, Cost 

data quality considerations for eco-efficiency measures, 2008). In dit artikel wordt de datakwaliteit 

gescoord op vijf criteria m.b.v. de volgende matrix: 

 
 

Table 3 – Pedigree matrix for managing cost data quality issues in eco-efficiency 

Indicator 
score 

1 2 3 4 5 

Reliability of Verified data based Verified data partly Non-verified data partly 

based on assumptions. 

 
Representative data from 

an adequate number of 

sites but from shorter 

periods 

 
Less than 4 years 

difference 

 
Data from area with 
slightly similar cost 
conditions, same 
currency, or with similar 
cost conditions, and 
similar currency 
Data from processes and 
materials under study 
but from different 

technology, and/or 
different accounting 
systems 

Qualified estimate (e.g. by Non-qualified 

source on measurements based on 
assumptions or non- 

industrial expert) estimate or 
unknown origin 

  verified data based   

  on measurements   

Completeness Representative data 
from a sufficient 

Representative data 
from a smaller 

Representative data but 
from a smaller number of 

Representativeness 
unknown or 

 sample of sites over number of sites but sites and shorter periods or incomplete data 

 an adequate period 
to even out normal 

for adequate periods incomplete data from an 
adequate number of sites 

from a smaller 
number of sites 

 fluctuations  and periods and/or from shorter 
    periods 

Temporal 
differences 

Less than 0.5 years of 
difference to year of 

Less than 2 years 
difference 

Less than 8 years difference Age of data 
unknown or more 

 study   than 8 years of 
difference 

Geographical 
differences 

Data from area under 
study, same currency 

Average data from 
larger area in which 
the area under study 
is included, same 
currency 

Data from area with slightly 
similar cost conditions, 
different currency 

Data from unknown 
area or area with 
very different cost 
conditions 

Further Data from enterprises, Data from processes Data on related processes or Data on related 

technological 
differences 

processes, and 
materials under study 

and materials under 
study from different 

materials but same 
technology 

processes or 
materials but 

  enterprises, similar 
accounting systems 

 different 
technology 

 

 
 

Figuur 4.1  Pedigree matrix for managing cost data quality issues in eco-efficiency, bron Ciroth A, 2018 
 
Er wordt beoordeeld in hoeverre de principes uit deze matrix toe te passen zijn in de te ontwikkelen 

methode. 

 

Prijzen kunnen in de loop der tijd behoorlijk schommelen. Indien een project meerdere jaren loopt, is het 

van belang om eenduidig met deze tijdsdynamiek om te gaan. Daarbij kan gekozen worden voor 

gemiddelde waarden of bijvoorbeeld voor de waarden van het laatste jaar (indien representatief). 
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Sensitiviteitsanalyse 
Vanwege de onzekerheid van verschillende onderdelen in de te ontwikkelen methode (zowel in het model 

als in de data) is het raadzaam een sensitiviteitsanalyse uit te voeren. Hierin wordt onderzocht welke 

variabelen de uitkomsten in welke mate beïnvloeden. Bijvoorbeeld, in welke mate zal een toename van 

de transsportkilometers invloed hebben op de kosten van de processtap “inzameling” en op het gehele 

afvalverwerkingssysteem. 

 
Andere wensen en overwegingen 
• In de meeste gevallen kunnen de kosten en baten toegedeeld worden aan een actor. Zo betaalt de 

gemeente bijvoorbeeld de kosten voor de inzameling van huishoudelijk gft. Het zou mogelijk 

interessant zijn om in het model inzichtelijk te maken wie welke kosten en baten dragen/ ontvangen. 

• De te onderzoeken initiatieven zijn veelal pilotprojecten of projecten die net opgestart zijn. Deze 

“levensfase” van een initiatief heeft invloed op de kosten (Schmidt WP, 2003). Aannemelijk is dat 

deze levensfase extra kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor communicatie en 

projectinrichting. In dit project zullen we analyseren hoe de kosten opgebouwd zijn om te kunnen 

beoordelen welke kosten toegeschreven kunnen worden aan de opstart-/ pilotfase en welke ook 

zouden gelden voor een langere termijn oplossing. Dit om een zo eerlijk mogelijke vergelijking te 

kunnen maken met bestaande afvalverwerkingssystemen.  

• Er is geen intentie om rekening te gaan houden met mogelijke schaalvoordelen bij opschaling, 

indien dit voor teveel aannames zal zorgen. 

 
 Werking van het model 

 
Zoals beschreven bij het hoofdstuk over de milieukundige impact, is de levenscyclus opgedeeld in vijf 

processtappen: 1. afvalproductie, 2. inzameling, 3. verwerking, 4. uitgifte, 5. toepassing.  

Het deel van de levenscyclus van “toepassing” tot nieuw “organisch afval” wordt in dit model niet 

meegenomen, vanwege de gekozen focus van dit project. 

 

In elke processtap wordt het betreffende scenario (nieuwe situatie) vergeleken met een baseline (oude/ 

huidige situatie). In het scenario wordt (een deel van) het gft apart van het overige restafval ingezameld 

en verwerkt. In de baseline wordt het gft afval niet apart ingezameld en wordt het gecombineerd met het 

restafval ingezameld en verwerkt. 
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Zowel het scenario als de baseline bestaan uit drie onderdelen: 
1. de benodigde investering; 
2. de operationele kosten om het proces draaiende te houden; 
3. eventuele baten die ontstaan in het proces. 

 
De structuur van het economisch model is daarmee als volgt: 
 

 
Figuur 4.2 Structuur economisch model 

 
 
Door het verschil te berekenen tussen de kosten van het scenario en de kosten van de baseline ontstaat 

inzicht in de economische impact. 

 
Te doorlopen stappen in het model 
Net als voor de milieukundige impact (en bij voorkeur geïntegreerd) worden drie stappen doorlopen: 

Stap 1. Invullen van het scenario op hoofdlijnen; 

Stap 2. Doorlopen processtappen in meer detail indien extra kennis en data aanwezig is; 

Stap 3. Analyse en uitkomsten. 

 

Het model zal grafieken tonen welke het scenario en de baseline met elkaar vergelijken en laten zien hoe 

de kosten opgebouwd zijn. Door in eerdere stappen aanpassingen te doen, is te zien wat de effecten 

daarvan zouden zijn op de kosten. In deze impressie is te zien hoe de uitkomsten er uit zouden zien 

indien de kosten teruggerekend worden naar 1 ton OFMSW per jaar. 

Een impressie van de weergave: 

 



 

 
opbouw meetmethode re-store 
Urban Technology / Faculteit Techniek – versie 1.0  27 van 51 

 
  operationele kosten 

 investeringskosten 
Figuur 4.3 impressie weergave economische impact 

 
In de impressie zijn het “scenario” en de “baseline” weergegeven. In het scenario wordt het gft-afval apart 

opgehaald en verwerkt. Zowel het systeem voor de aparte verwerking van gft-afval (in het scenario) als 

het systeem voor de verwerking van het gft tezamen met het restafval (in de baseline) wordt opgesplitst 

in de verschillende processtappen. Bij het systeem voor de aparte verwerking van gft wordt per 

processtap getoond wat de investeringskosten zijn en wat de operationele kosten zijn. 

 
 Vervolgstappen 

 
In de betreffende pilots heeft de scheiding van gft op de reststroom nog geen/ nauwelijks effect op de 

reguliere afvalinzameling van restafval. Voor de relevantie en opschaalbaarheid van initiatieven is het 

echter wel interessant om een inschatting te kunnen maken van de effecten. We willen daarom nog 

beoordelen in hoeverre het mogelijk is om dit in het model op te nemen. Wat zijn de kosten als 

bijvoorbeeld het restafval minder vaak opgehaald hoeft te worden omdat ten eerste de hoeveelheid 

afneemt en ten tweede de bederfelijkheid ervan? 

 
Daarnaast spelen er vragen die van belang zijn voor het succes van projecten. Voor een goede scheiding 

dient er bijvoorbeeld meer informatie en voorlichting gegeven te worden. Het is nog niet besloten in 

hoeverre deze communicatiekosten meegenomen dienen te worden in het model. Waarschijnlijk zijn 

betrouwbare data niet voorhanden en zal alleen gebruik gemaakt kunnen worden van aannames. 
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5 Sociale impact 

Behalve ecologische en economische voordelen zouden lokale afvalverwerkingsinitiatieven ook sociale 

voordelen kunnen hebben ten opzichte van reguliere afvalscheiding. Deelnemers aan het initiatief zouden 

bijvoorbeeld meer betrokken kunnen raken bij hun buurtbewoners doordat ze elkaar vaker tegenkomen 

op straat, of doordat ze het gevoel hebben samen hun schouders onder iets te zetten dat ze van waarde 

achten.  Of ze zouden meer kennis kunnen opdoen over het scheiden van afval. Maar evengoed kan een 

initiatief, als het onvoldoende aan deze menselijke behoeften appelleert, weinig tot geen sociale 

meerwaarde kunnen hebben ten opzichte van reguliere afvalscheiding.  

 
De literatuur over duurzaamheid beschouwt sociale impact inmiddels als belangrijke derde pijler naast 

ecologische impact en economische impact (o.a. Murphy, 2012). Ook uit de interviews voor dit project 

blijkt dat de beleidsmakers waarde hechten aan de sociale impact van initiatieven. Om deze redenen is 

het van belang voor ondernemers om voor zichzelf en anderen in kaart te kunnen brengen in hoeverre 

en in welke opzichten hun duurzame initiatief sociale impact heeft.  Voor de eerste meting is daarom een 

enquête uitgevoerd, die als doel heeft om voor de initiatiefnemers en de financiers hiervan (zoals de 

gemeente), inzicht te krijgen in de sociale meerwaarde die het initiatief heeft boven de reguliere 

afvalverwerking.  

 
 Vooronderzoek en literatuur sociale impact 

 
Sinds 1970 worden er, vooral door grote bedrijven, sociale impactmetingen (zogenaamde social impact 

assessments, of SIA’s) verricht om de maatschappelijke gevolgen van hun bedrijvigheid in kaart te 

brengen1. Voor het meten van sociale impact bestaan verschillende perspectieven. Volgens Carrera & 

Mack (2010) beoogt een sociale impact meting om “de onbedoelde gevolgen van geplande interventies 

te monitoren en te analyseren”. Binnen deze zienswijze is het ook gebruikelijk om naar de sociale 

acceptatie van interventies te kijken (Assefa & Frostell, 2007); het gaat immers om het wegnemen van 

ongewenste sociale gevolgen en dan is de mate waarin burgers de interventie accepteren een belangrijke 

uitkomst.  Vanclay (2003) hanteert een bredere definitie waarin ook de bedoelde effecten van interventies 

meegenomen worden. Deze laatste definitie sluit beter aan bij het huidige onderzoek, waarin initiatieven 

gevolgd worden die juist met hun initiatief beogen om een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren.  

 
Uit een zoektocht naar indicatoren van sociale impact blijkt dat, anders dan bij economische en 

ecologische impact, nog onduidelijkheid bestaat wat sociale impact precies inhoudt (zie o.a. Carrera & 

Mack 2010; Kühnen & Hahn, 2017)). In de literatuur over impact assessment is sociale impact in 

vergelijking met ecologische en economische impact nog vaak het ondergeschoven kind (Ribeiro, 

Ferreire & Araújo, 2011). Er is dan ook nog geen wijdgeaccepteerde theorie van sociale impact en is het 

                                                      
1 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/praktische/handreikingen-codes/social-impact/ 
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niet mogelijk om op basis van een theoretisch model te bepalen welke sociale indicatoren in een bepaalde 

situatie van toepassing zijn (Carrera & Mack, 2010; Ribeiro, et al., 2011, Kühnen & Hahn, 2017). En de 

voorgestelde indicatoren zijn in veel gevallen bedoeld voor grote industrieën en passen vaak niet goed 

bij de lokale initiatieven waarvoor de huidige impact analyses bedoeld zijn.  

 
Wel bieden de papers van Vanclay (2003) en Esteves et al. (2012) goede aanknopingspunten hiervoor. 

In deze theoretische papers, die bedoeld zijn om richtlijnen te bieden voor het meten van sociale impact, 

worden in grote lijnen de sociale gebieden genoemd waarop deze metingen zich kunnen richten. Van 

abstractere  doelen als  mensenrechten, of gedeelde culturele waarden en opvattingen tot concretere 

doelen als de beschikbaarheid en bereikbaarheid van bepaalde diensten of de mogelijkheid voor burgers 

om mee te beslissen in een lokaal proces (Vanclay 2003; Esteves, Franks & Vanclay, 2012). Verder geeft 

het paper ook richtlijnen voor goede praktijken als het gaat om het doen van een sociale impact meting. 

Niet al deze praktijken zijn relevant voor het huidige onderzoek, maar enkele bieden een goed richtsnoer.  

Zo raden de auteurs aan om de gemeenschap voor wie de interventie bedoeld is te betrekken bij het 

stellen van de sociale doelen en om hun behoeften in kaart te brengen. Verder raden zij aan een nulmeting 

te doen waarmee de volgende meting vergeleken kan worden, en om de demografische kenmerken van 

de gemeenschap grondig in kaart te brengen zodat deze kunnen helpen bij het interpreteren van de 

onderzoeksuitkomsten (Esteveset al., 2012).  Een andere belangrijke richtlijn is om vooraf de activiteiten 

te identificeren en te beschrijven die vermoedelijk sociale impact zullen hebben en om te voorspellen 

welke impact ze zullen hebben voor verschillende stakeholders (Vanclay,2003).   

 
Een gerelateerd concept is Social Sustainability (zie o.a. Murphy, 2012, Dempsey, Bramley, Powers & 

Brown, 2011). Deze literatuur focust op de gewenste sociale uitkomsten van duurzaamheidsinterventies, 

zoals vastgesteld door onder meer de Verenigde Naties en de Europese Unie (Murphy, 2012, Dempsey, 

et al., 2011.). In een veelomvattend reviewpaper komt Murphy (2012) uit op de vier maatschappelijke 

hoofdoelstellingen van beleidsinterventies voor duurzaamheid: gelijkheid (equity), sociale cohesie,  

vergroten van bewustzijn van duurzaamheid en participatie. Onder gelijkheid wordt verstaan dat de 

verdeling van welvaart en kansen in het leven rechtvaardig plaatsvindt en niet afhankelijk is van leeftijd, 

geslacht of etnische afkomst. Voor sociale cohesie worden in deze beleidstukken veel uiteenlopende 

definities gehanteerd. Voor deze studie is het begrip van Dempsey et al. (2011) het meest bruikbaar. Zij 

definiëren sociale cohesie als vijf gerelateerde dimensies: sociale interactie/ sociale netwerken in de 

gemeenschap, participatie in collectieve groepen en netwerken in de gemeenschap, stabiliteit binnen de 

gemeenschap, trots op de gemeenschap en thuisgevoel en veiligheid en geborgenheid.  Bij participatie 

gaat het om het betrekken van zoveel mogelijk groepen bij het besluitvormingsproces (Murphy, 2012). 

Voor de lokale initiatieven waar dit onderzoek zich op richt, zijn dit mogelijke beleidsdoelen om bij aan te 

sluiten.  
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Daarnaast beschrijft Valenzela (2015) vier criteria waaraan indicatoren voor (sociale) impactmetingen 

moeten voldoen: 

• Begrijpelijkheid : een indicator moet gemakkelijk begrepen kunnen worden.  

• Pragmatisme: Een indicator moet meetbaar zijn en deze meting moet eenvoudig verkregen 

kunnen worden 

• Relevantie:  Een indicator moet relevant zijn voor de ontwikkeling van het duurzame initiatief en 

diens toekomst.  

• Gedeeltelijke representatie van duurzaamheid: Een indicator moet een van de 

duurzaamheidsdimensies (economisch, ecologisch of sociaal) meten, zodat vergelijkingen over 

tijd mogelijk zijn.  

 

Deze criteria zijn meegenomen bij de selectie van de indicatoren, zoals beschreven in de volgende 

paragraaf.  

 

 Ontwerp van de meetmethode voor sociale impact 
 
Selectie van indicatoren 
Omdat veel onderzoek naar SIA’s op grotere schaal plaatsvindt dan de cases in het huidige onderzoek 

en dit onderzoek vaak gericht is op het in kaart brengen van negatieve impact, zijn niet al deze indicatoren 

even relevant. Zoals aanbevolen door Vanclay (2003) en  Esteves et al. (2012) is met de lokale 

ondernemers en de gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de drie cases  (hierna ‘de praktijkpartners’ 

genoemd) gesproken. Met hen is doorgenomen welke indicatoren van waarde zouden kunnen zijn voor 

de evaluatie van hun projecten. Zo zijn indicatoren gekozen die de praktijkpartners herkenden en die zij 

van belang achtten. Deze keuze voor indicatoren sluit aan bij de criteria ‘begrijpelijkheid’ en ‘relevantie’ 

die Valenzela (2015) heeft opgesteld voor de keuze van impactindicatoren. Ook is met medewerkers van 

MAEX gesproken, een online platform dat lokale ondernemers ondersteunt om hun sociale waarde naar 

buiten te brengen. In hun ‘waardeweb’ 2 komen deels dezelfde indicatoren naar voren als in de door ons 

uitgevoerde literatuurscan. Op basis van deze gesprekken met praktijkpartners en medewerkers van 

MAEX kwamen drie indicatoren naar voren die voldeden aan de criteria dat zij a) in de literatuurscan naar 

SIA’s genoemd werden, b) volgens de initiatieven en volgens de medewerkers van MAEX passend 

zouden zijn voor de lokale initiatieven van het huidige onderzoek. Zelf hebben wij erop gelet dat de 

indicatoren geen overlap hadden met de economische en ecologische dimensie en dat zij meetbaar 

waren. Hiermee voldeed onze selectie aan de criteria van pragmatisme en gedeeltelijke representatie 

van duurzaamheid (Valenzela 2015).  Deze indicatoren zijn: 

• Sociale cohesie 
• Samenwerkend participeren 
• Educatieve ontwikkeling  

 

                                                      
2 https://www.movisie.nl/artikel/maatschappelijke-waarde-burgerinitiatieven-beeld  

https://www.movisie.nl/artikel/maatschappelijke-waarde-burgerinitiatieven-beeld
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Dit zijn indicatoren die goed aansluiten bij twee van de vier door Murphy benoemde beleidsdoelen op het 

gebied van duurzaamheid, namelijk sociale cohesie en bewustzijn van duurzaamheid (participatie heeft 

in het model van Murphy een andere betekenis dan samenwerkend participeren).  

 
Operationalisatie van de indicatoren 
Om een enquête te kunnen maken om de indicatoren te meten, is het belangrijk om uit te leggen wat wij 

onder de begrippen verstaan (de zogenaamde operationalisatie). In bijlage 1 is de vragenlijst te vinden 

die voor de enquête is gebruikt.  

 
Sociale cohesie 
Voor sociale cohesie is uitgegaan van het begrip zoals beschreven door Berger-Schmitt (2002). Berger-

Smith beschrijft twee dimensies van sociale cohesie: de ongelijkheidsdimensie en de sociaal kapitaal 

dimensie. Deze tweede dimensie, die gaat over het aangaan van sociale verbindingen in de wijk, past het 

beste bij het onderzoek en is daarom gekozen als indicator voor sociale cohesie. Dit sociaal kapitaal is 

onderverdeeld in vijf verschillende elementen: 

 

• Het aantal (nieuwe) verbindingen dat tussen deelnemers of buren is ontstaan. 

• De steun/waarde die aan die (nieuwe) verbindingen met anderen wordt ontleend.  

• Het ontstaan van nieuwe sociale netwerken of uitbreiden van bestaande netwerken.  

• De mate waarin het vertrouwen in de buurt is versterkt.  

• De mate waarin de deelname aan activiteiten in de buurt is toegenomen.  

 
Samenwerkend participeren 
Samenwerkend participeren is een begrip dat door ons is ontwikkeld en is gebaseerd op de derde 

generatie burgerparticipatie, waarbij burgers zelf kansen zien in de wijk om iets te ontwikkelen en hiermee 

zelf of met anderen aan de slag gaan (Kilic, 2008; Van Haperen, 2014). Het wordt gemeten aan hand van 

de volgende elementen: 

 
• De mate waarin bewoners zich inzetten voor de buurt, of anderen zien dit doen (Van Ginkel & 

Deben, 2002) 

• De frequentie van buurtbewoners die actief (vrijwillig) betrokken zijn bij de 

duurzaamheidsoplossing (Van Haperen, 2014) 

 
Educatieve ontwikkeling 
De laatste indicator, educatieve ontwikkeling, bestaat uit de onderdelen kennis, intentie en gedrag. Deze 

driedeling is ontleend aan de theory of planned behavior (Motano & Kasprzyk, 2015). Volgens dit model 

beïnvloeden de kennis en houding die iemand heeft de intentie die iemand heeft. Deze intentie zorgt er 

weer voor dat iemand bepaald gedrag vertoont. Educatieve ontwikkeling bestaat dus uit kennis die 

deelnemers opdoen over afvalscheiding, hun houding ten aanzien van afvalscheiding en de mate waarin 

ze daadwerkelijk afval scheiden. Voor cases waarin deelnemers ook iets leren over het zelf verwerken 
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van gescheiden afval, is hun kennis, houding en gedrag voor het verwerken van afval ook relevant.  De 

verschillende elementen waaruit de schaal is opgebouwd zijn: 

 
• Kennis over scheiden en composteren van GFT 

• De houding ten aanzien van afvalverwerking 

• De intentie om GFT en andere recyclebare materialen gescheiden in te leveren 

• Daadwerkelijk afvalscheiding zoals deze tot uiting komt het gedrag van de deelnemers 

 
 Werking van de meetmethode 

 

Hoewel we beoogd hadden om bij de vier cases, ‘Wormencomposteren met de Buurt’, ‘Java-eiland – 

grootschalige vergisting en compostering’, ‘Biogasboot de Ceuvel’,  en ‘De Schillenboer’ (ook wel het 

‘Voedselfietsproject’) de eerste versie van de enquête af te nemen, is om dit uiteenlopende reden nog 

niet gelukt. De biogasboot van de Ceuvel is gezonken, de Wormenhotels hebben zelf een enquête 

afgenomen en op het Java-eiland zijn deelnemers anoniem zodat het met het de tussenrapportage op 

komst te tijdrovend was nog van deur tot deur te gaan om te werven. Bij de deelnemers aan de ‘De 

Schillenboer’ in Hengelo is het wel gelukt om de enquête af te nemen. De resultaten hiervan zijn ter 

illustratie opgenomen in de bijlage. Het afnemen van deze eerste versie van de enquête heeft bruikbare 

informatie opgeleverd over de kwaliteit ervan, zie paragraaf praktijktoets en discussie. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de Voedselfiets uit Hengelo invloed heeft op enkele elementen van de indicator 

sociale cohesie en op alle elementen van de indicator educatieve ontwikkeling. Op samenwerkend 

participeren worden minder duidelijke effecten gevonden. Deze uitkomsten sluiten goed aan bij de praktijk 

van de voedselfiets: als de voedselfiets op gezette tijden GFT inzamelt ontmoeten bewoners elkaar en 

krijgen zij als zij dit willen informatie over afvalscheiding. Door deelname aan het project is het ook niet 

verwonderlijk dat zij de intentie hebben afval te scheiden; daarom doen zij immers mee. De effecten van 

de voedselfiets zijn dus eigenlijk goed te begrijpen op basis van wat er daadwerkelijk gedaan wordt. 

Verder lijken er weinig of geen carry-over effecten te bestaan; dat wil zeggen effecten die verder gaan 

dan datgene wat direct beïnvloed wordt door een interventie (als de Voedselfiets zo gezien wordt). 

Mensen ontmoeten elkaar bij de fiets en hebben hierdoor meer contact met hun buurtgenoten, maar gaan 

als gevolg daarvan bijvoorbeeld niet allerlei nieuwe initiatieven starten in de buurt of zich sterker inzetten 

voor de buurt.  

 
Uit de analyses bleek ook dat de antwoordcategorieën van de enquête (helemaal oneens, oneens, een 

beetje oneens, neutraal, een beetje eens, eens helemaal eens) nog voor interpretatiemoeilijkheden 

zorgden. Omdat de vraag positief geformuleerd was (bijvoorbeeld: ‘door het voedselfietsproject heb ik 

meer contact met buurtbewoners’), was niet duidelijk wat het verschil was tussen de categorieën helemaal 

oneens, oneens en een beetje oneens. Een beetje oneens betekent immers nog niet dat je meer contact 

hebt. Ook neutraal is niet eenduidig te interpreteren. Om deze reden zijn de resultaten conservatief 
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gescoord en is helemaal oneens tot en met neutraal opgevat als geen waargenomen verschil. Voor de 

volgende enquête zullen de antwoordcategorieën aangepast worden, zodat deze wel allemaal eenduidig 

te interpreteren zijn.  

 
Naast de afgenomen enquête zijn er los van Re-Store gegevens verzameld via andere methoden. Zowel 

de methode als de gegevens worden geanalyseerd. 

 
Eerdere resultaten Java-eiland 
Los van Re-Store heeft de gemeente samen met Desan Research Solutions enquêtes afgenomen bij 

bewoners van Java-eiland. In drie meting zijn hun vragen gesteld over een aantal zaken waaronder 

houding en gedrag. Helaas is bij deze meting niet gevraagd naar de invloed van deelname aan het project 

op deze indicatoren. Wel hebben er op drie tijdmomenten metingen plaatsgevonden, maar ook hier wordt 

in de rapportage geen uitspraak gedaan over de invloed van het inzamelingsproject op de houding en het 

gedrag van de deelnemers. Onderzoekers van de universiteit Tilburg zijn ook betrokken geweest bij dit 

onderzoek. Mogelijk hebben zij wel gekeken naar de sociale impact van het afvalscheidingsproject, maar 

op dit moment is nog geen rapportage beschikbaar.  

 
Eerdere resultaten Wormenhotel 
Ook bij de wormenhotels heeft ter voorbereiding op Re-Store een onderzoek plaatsgevonden dat is 

uitgevoerd door studenten en een docent van Toegepaste Psychologie van de HvA. Zij onderzochten aan 

de hand van interviews hoe de wormenhotels in de Transvaalbuurt en de Pijp konden bijdragen aan de 

sociale cohesie in de buurt. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat voor beide buurten andere elementen 

van sociale cohesie aanwezig waren. In het algemeen waren in de Pijp meer factoren van sociale cohesie 

aanwezig dan in de Transvaalbuurt. Toch konden in beide buurten de wormenhotel een positieve bijdrage 

aan de sociale cohesie leveren, en dan met name op de factoren die nog minder aanwezig waren in de 

betreffende buurten.  

 
Aanvullende meetmethoden en indicatoren 
Een voortschrijdend inzicht is dat het goed is om de sociale impact niet alleen op basis van een enquête 

vast te stellen. Net als bij economische impact en ecologische impact kan vooraf al het een en ander 

vastgesteld worden. Bijvoorbeeld kan gevraagd worden om te specificeren welke sociale effecten van het 

initiatief verwacht worden en waarom deze aannemelijk zijn. In het geval van het Voedselfietsproject kon 

door de centrale inzameling bij de fiets bijvoorbeeld een effect op het ontmoeten van buurgenoten 

verwacht worden. Het is de vraag of dit ook zo zou zijn als mensen alleen in ondergrondse containers 

hun GFT konden afgeven. Dan is interactie met andere bewoners immers niet bij voorbaat aannemelijk. 

Dus vooraf zou het goed zijn om de mogelijk ‘werkzame ingrediënten’ van een initiatief in kaart te brengen. 

Dat maakt de interpretatie van de uitkomsten van de enquête ook helderder.  

 
Verder zou naar een aantal andere sociale indicatoren gekeken kunnen worden die vooraf makkelijker 

vast te stellen zijn. Zoals het effect dat het initiatief heeft op werkgelegenheid (in vergelijking met 
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traditionele inzameling) of de deelname van vrijwilligers. Of de mate waarin deelnemers inspraak hebben 

in het project of zelfs kunnen deelnemen aan het initiatief. Ook kan vooraf aangegeven worden welke 

inspanningen het initiatief doet om alle bewoners een gelijke kans te geven om aan het project deel te 

nemen.  

 
Een andere aanbeveling van Vanclay (2002) is om een 0-meting te doen waarmee later de uitkomsten 

vergeleken kunnen worden. Hoewel dit vanuit onderzoeksoogpunt ideaal is, zal dit voor initiatieven die 

zelf hun impact in kaart willen brengen vaak niet haalbaar zijn. Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen 

van de achtergrondkenmerken van de wijk en in hoeverre de indicatoren van sociale impact die je wilt 

meten aanwezig zijn in de wijk. Dit zijn beperkingen van dit onderzoek die wel relevant zijn om te 

benoemen  bij een rapportage van een sociale impact meting. In wijken waarin al veel sociale cohesie is, 

bijvoorbeeld, zal de meerwaarde van een initiatief wellicht minder groot zijn dan in wijken waar bewoners 

weinig contact en verbinding met hun buurt(genoten) voelen. Wel kan mogelijk op basis van 

demografische gegevens vooraf een inschatting gemaakt worden hiervan.  

 
Tot slot focust de huidige enquête alleen nog op mensen die deelnemen aan het initiatief. Het is om de 

sociale impact te meten echter ook van belang om te weten hoe mensen die niet meedoen erover denken. 

Hebben zij het gevoel een eerlijke kans gekregen te hebben om mee te doen? Merken zij  verandering in 

de buurt als gevolg van het initiatief? Door dit soort vragen te beantwoorden zal een breder beeld van de 

sociale impact van een initiatief in een wijk kunnen ontstaan.  

 
Concept Dashboard 
De gegevens van de enquêtes leveren frequentieverdelingen op met percentages van de verschillende 

antwoordmogelijkheden. Een overzicht hiervan maakt niet in een oogopslag inzichtelijk wat de 

belangrijkste uitkomsten zijn voor de verschillende indicatoren. Mogelijk is het daarom zinvol om per 

indicator een stoplichtsysteem te maken waarbij bijvoorbeeld drie kleuren aanwezig zijn: wit (geen effect), 

licht groen (deels een effect) en groen (een duidelijk effect). Dit zou voor de enquête van Hengelo 

betekenen dat educatieve ontwikkeling een groen stoplicht krijgt, sociale cohesie een lichtgroen stoplicht 

en samenwerkend participeren een wit stoplicht. Aangevuld met de grafieken met percentages ‘eens’ 

levert dit dan een gedetailleerd beeld op dat toch in een oogopslag al iets zegt over de impact op de 

verschillende indicatoren.  

 
 Vervolgstappen 

 
Om de resultaten van de voedselfiets uit Hengelo beter in perspectief te kunnen plaatsen en om meer 

materiaal te verzamelen voor de meetmethode, zal erop worden ingezet om de komende periode ook 

enquêtes af te nemen op Java-eiland en bij de deelnemers aan de wormenhotels. Hierbij zullen we 

gebruikmaken van een iets gewijzigde enquête, waarbij in ieder geval de antwoordcategorieën 

eenduidiger interpreteerbaar zullen zijn. Mogelijk zullen we hierbij een aangepaste enquête maken voor 

buurtgenoten die niet deelnemen aan het onderzochte initiatief. Verder zal contact gezocht worden met 
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de onderzoekers van Universiteit Tilburg die onderzoek hebben gedaan naar de in de resultaten 

genoemde enquêtes naar houding en gedrag die uitgevoerd zijn op Java-eiland  

 
Tot slot zullen we verder nadenken over het vooraf in kaart brengen van sociale impact. Van 

duurzaamheidsinitiatieven die bewoners actief betrekken, informatie delen en ontmoeting tussen 

buurtbewoners faciliteren, kan immers meer sociale impact verwacht worden dan van initiatieven die dit 

niet doen. De beoordeling van het design van een initiatief zou mogelijk onderdeel kunnen zijn van het 

kaart brengen van de sociale impact van en initiatief. Ook kan vooraf bijvoorbeeld in kaart gebracht 

worden welke invloed het initiatief heeft op de werkgelegenheid. Samen met de enquête ontstaat zo een 

afgewogen beeld van de (mogelijke) sociale impact van een initiatief.  
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6 Conclusie en vervolg 

In dit rapport is uitgelegd hoe de meetmethode is opgebouwd, wat de beoogde uitkomsten zijn en welke 

grenzen en beperkingen het kent. Op basis van deze principes wordt het milieukundige en economische 

model en de meetmethode voor de sociale impact op dit moment verder ontwikkeld. De verschillende 

case-studies worden gebruikt om beta-versies van de modellen en methoden te testen.  

 

Zowel bij de milieukundige als bij de economische modellen is gebrek aan data of aan betrouwbare data 

een heikel punt. Om toch te zorgen voor een bruikbaar model is er voor gekozen zoveel mogelijk 

transparantie te bieden in de opbouw van het model en de gebruikte databronnen. Daarbij wordt ook 

aangegeven wat de kwaliteit is van de data. Door het model op te bouwen uit processtappen, zijn de 

berekeningen en de data eenvoudiger te gebruiken bij andere onderzoeken. De eerstvolgende stap is om 

het ecologische en economische model gereed te maken, zodat het getest kan worden in de case-studies. 

Hieruit verwachten we verbeteringen te vinden t.b.v. de inhoud en bruikbaarheid van de modellen. 

 

Om de sociale impact te meten wordt de methode van perceptiemeting verder ontwikkeld en getest bij de 

case Java-eiland. Daarnaast wordt gezocht naar andere (meer kwantitatieve) indicatoren die inzicht 

kunnen geven in de sociale impact. 
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Bijlage A: Berekeningen milieukundig model 

In deze bijlage wordt per processtap beschreven hoe de belangrijkste onderdelen van het milieukundig 

model opgebouwd zijn en welke data hiervoor gebruikt wordt.  

 

1. Afvalproductie 

De hoeveelheid organisch afval wordt berekend op basis van het aantal huishoudens en overzichten 

(MilieuCentraal) over de gemiddelde hoeveelheid gftafval per huishouden.  

 

De samenstelling van het OFMSW wordt gebaseerd op een drie jaarlijkse sorteeranalyse die uitgevoerd 

wordt in verschillende gemeentes (CREM Waste Management 2017). Uit deze analyse wordt de 

samenstelling van het OFMSW op basis van een aantal verschillende soorten voedsel bepaald. 

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu publiceert het Nederlandse Voedingstoffenbestand. 

Hierin wordt de voedingswaarde van een breed scala aan voedingstoffen bijgehouden op basis van 

calorische waarde, hoeveelheid eiwit, hoeveelheid koolhydraten, hoeveelheid vet, hoeveelheid 

voedingsvezels, hoeveelheid alcohol, hoeveelheid water en hoeveelheid as.  

 

Door het combineren van deze verschillende datasets is het mogelijk om te bepalen hoeveel massa eiwit, 

koolhydraten en vet er per persoon aan organische afval per persoon per jaar geproduceerd wordt. Deze 

data kan gebruikt worden als input voor het modelleren van compostering, vergisting en verbranding van 

organisch afval. Daarnaast wordt de data die nodig is met (semi) regelmaat geupdate door de 

belangrijkste stakeholders. Hiermee blijft de actualiteit van de data gewaarborgd.  
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2. Inzameling 

Voor de logistieke activiteiten worden transportmiddelen ingezet. De typen voertuigen welke voor 

inzameling en transport binnen deze ketens gebruikt kunnen worden zijn ontleend aan de typologie uit 

het Versit-model dat is opgesteld door TNO (Hensema, Ligterink & Geilenkirchen, 2013). De specificatie 

van de voertuigen is aangevuld met informatie van CROW (2007) en Ploos van Amstel e.a. (2018). Eén 

transportmiddel is een vreemde eend in de bijt: het Ondergronds Afvaltransport Systeem (OAT). Dit is 

een nu nog vrij zeldzame oplossing, maar omdat de Gemeente Amsterdam deze gaat inzetten in de nieuw 

te bouwen Sluisbuurt en mogelijk ook in andere nieuw te ontwikkelen gebieden wordt deze optie in dit 

onderzoek wel meegenomen. 

 
In dit onderzoek worden de volgende voertuigtypen onderscheiden: 

- Zeer licht (elektrische vrachtfiets, elektrisch bromvoertuig of compact elektrisch 

distributievoertuig)  

- Licht (bestelwagen <=3,5 ton)  

- Middelzwaar (vrachtwagen 3,5<=7,5 ton)  

- Zwaar (vrachtwagen >7,5 ton incl. vuilniswagen)    

Deze typen voertuigen kunnen – afhankelijk van hun aard – worden aangedreven door diverse 

brandstoffen. Omdat afvalinzameling in de praktijk voor het grootste deel wordt uitgevoerd met 

dieselvoertuigen, ligt de keuze voor diesel voor de hand. Omdat ook CNG wordt toegepast bij de 

inzameling van organisch afval (bijv. door Meerlanden), wordt dit type brandstof eveneens meegenomen. 

Elektrische aandrijving is in opkomst (bijv. bij SUEZ en Renewi) en zal daarom ook onderdeel van het 

model vormen. 

 

CO2-equivalenten worden vastgesteld op basis van het directe energieverbruik van het transportmiddel 

(Tank-to-wheel, TTW), met een opslagfactor voor productie en transport van de brandstof (Well-to-tank, 

WTT). Samen vormen deze de uitstoot Well-to-wheel (WTW). Deze terminologie is niet alleen van 

toepassing op vloeibare of gasvormige brandstoffen; ook voor elektrisch aangedreven voertuigen kan op 

deze wijze de CO2-uitstoot worden vastgesteld.  

 

3. Verwerking 

De groot- en kleinschalige verwerkingsprocessen worden door middel van hetzelfde model gemodelleerd. 

De schaalgrootte heeft geen effect op het biologische proces dat plaats vindt. Wel heeft schaalgrootte 

effect op de mate van energieverbruik. Niet gerelateerd aan het proces maar wel aan de schaalgrootte is 

ook de toepassing van de producten die ontstaan bij de afvalverwerking. 

Per verwerkingstechniek worden de belangrijkste beslissingen beschreven. 

Y. Schrik
Hier doen we niet echt wat mee.
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Compostering  en vermicompostering 
Het model dat gebruikt wordt om zowel compostering als vermicompostering te beschrijven is 

gepubliceerd door (Chang and Hsu 2008). Andere modellen gebruiken parameters die in deze 

casestudies niet bekend zijn (Sole-Mauri et al. 2007), beschrijven compostering in een geroerde reactor 

(Petric and Mustafić 2015) of zijn bedoeld om grote industriële compostering installaties te optimaliseren 

in het reduceren van organische massa, niet gericht op het beschrijven van emissies en compost 

eigenschappen  (Bongochgetsakul and Ishida 2008; Zambra, Moraga, and Escudey 2011).  

Met als input de relatieve gewichtsfractie van de proteïne en vet in het OFMSW is het mogelijk om de 

CO2 uitstoot, het verlies van droge stof, het verlies van organische stof, het verlies van stikstof en het 

verlies van koolstof te berekenen. Door middel van een eenvoudige massa balans wordt vervolgens op 

basis van het beoogde vochtgehalte van de compost berekend hoeveel compost er vrijkomt. De emissie 

van stikstof gerelateerde wordt bepaald op basis van de aanname dat eventueel lekwater gerecycled 

wordt in het composteringssproces en dat dus alle stikstof emissie in gasvorm plaats vind. De gasvormige 

stikstof emissie bestaat vervolgens voor 96% uit NH3, 2% uit N2O en 2% uit N2 (Sonesson 1996). Methaan 

emissie vindt plaats in anaerobe omstandigheden. Hoewel compostering aerobe is, vinden er in de 

praktijk altijd anaerobe omstandigheden plaats. Aangenomen wordt dat 0,35% van het koolstof verlies 

plaats vind in de vorm van methaan (Sonesson 1996).  

Op moderne grootschalige composteringsinstallaties vind filtering van de emissies plaats. In het model is 

het mogelijk om op basis van efficiëntie van deze filters  en bepaalde hoeveelheid emissies af te vangen.  

Zover bekend bij de auteurs zijn er geen modelleren gepubliceerd waarin vermicompostering beschreven 

wordt. Hoewel vermicompostering een ander proces is dan reguliere compostering wordt voor 

vermicompostering gebruik gemaakt van hetzelfde model als voor reguliere compostering. De fracties in 

het OFMSW die aangeboden kunnen worden aan een vermicompostering verschillen echter van reguliere 

compostering. Hierin wordt in het model automatisch rekening gehouden. De fracties die over blijven 

worden in het model automatisch toegekend aan de afvalverbrandingsinstallatie.  

Vergisting 
Voor vergisting is er een door de wetenschap breed gedragen model beschikbaar, ADM1 (Batstone et al. 

2002) . ADM1 is  echter een complex model waar op basis van veel verschillende input paramaters 

gemodelleerd wordt. Voor de in dit onderzoek  gebruikte casestudies zijn deze parameters niet 

beschikbaar.      Andere modellen beschrijven andere feedstocks dan OFMSW  (Hu et al. 2018) of gaan 

uit van parameters waarvoor chemische bepalingen gedaan moeten worden   (Nielfa, Cano, and Fdz-

Polanco 2015).  

 

Er bestaan echter ook modellen waarin op basis van de eiwit, vet en koolhydraten inhoud van een 

feedstock de theoretische gasopbrengst bepaald wordt (Lesteur et al. 2010; Weiland 2010). Hoewel 

genoemde biogas en methaan opbrengsten verschillen tussen diverse artikelen, wordt aangenomen dat 

deze manier van methaan opbrengsten de beste manier is binnen dit onderzoek. Hierin speelt met name 
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het gegeven dat het berekenen van de parameters die voor modellen zoals ADM1 nodig zijn, 

onnauwkeurig zijn op basis van de analyses van het afval die beschikbaar zijn. 

 

 De waardes voor biogasproductie van (Weiland 2010) van 700 m3 / ton eiwit (50% methaan),  

800 m3 / ton koolhydraten (70% methaan) en 1250 m3 / ton vet (67% methaan) worden aangehouden 

om de biogas- en methaanopbrengsten te berekenen. Omdat deze berekening de theoretische 

biogasopbrengst bepaald, zal nader moeten worden onderzocht of hierop nog een correctie factor moet 

worden toegepast.  

 

De hoeveelheid digestaat wordt op basis van een massabalans bepaald waarbij op basis van de 

moleculaire gewichten van de vrijgekomen gas fracties berekend wordt wat de uiteindelijke massa van 

het digestaat moet zijn.  

 

Afvalverbranding 
De energie die in de vorm van elektriciteit en warmte wordt gewonnen uit afvalverbranding wordt 

gemodelleerd op basis van een berekening van de high heating value (HHV, de totale hoeveelheid 

energie in een substantie) van het OFMSW. De hoeveelheid organische stof per fractie wordt bepaald 

door de massa vocht en de massa as van de totale massa af te trekken. Vervolgens wordt aangenomen 

dat 56% van de organische stof uit koolstof bestaat.  

 

Op basis van de hoeveelheid koolstof kan met (Khuriati, Nur, and Istadi 2015) bepaald worden wat de 

HHV is.  

 

Niet alle energie die in een substantie zit kan gewonnen worden in een afvalverbrandingsinstallatie. Er 

treden efficiëntie effecten op. De efficiëntie van het winnen van elektriciteit ligt rond de 25% van de totale 

energie, voor warmte geldt zo’n 20%.  De efficiëntie is echter sterk afhankelijk van het type installatie en 

zijn derhalve aan te passen.  

 

De emissies worden berekend op basis van de massabalansen die genoemd worden in het Landelijke 

Afvalbeheer Plan (Afval Overleg Orgaan 2002). Gewoonlijk vindt er bij de verbranding van afval geen 

emissie van methaan plaats. Alleen bij suboptimale procesvoering en bij het te lang voorradig houden 

van grote hoeveelheden organisch afval in de afvalbunker, kan methaan emissie ontstaan (Johnke 2003). 

In het model wordt de emissie van methaan bij afvalverbranding derhalve niet gemodelleerd.  

 

Bij de verbranding van organisch afval wordt met name biogene koolstofdioxide uitgestoten. Dit wordt 

normaliter niet tot broeikasgassen gerekend wordt. 

 

De hoeveelheid as wordt bepaald op basis van het as gehalte in de afval fracties in het OFMSW.  
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4. Uitgifte transport 

Voor deze processtap worden dezelfde data gebruikt als in stap 2, Inzameling. Ook de opbouw van de 

berekeningen is vergelijkbaar. 

 

5. Toepassing 

(Vermi-) compostering 

De compost die vrijkomt draagt op twee manieren bij aan de totale broeikgasuitstoot: het vastleggen van 

CO2 in de bodem waarop deze toegepast wordt en als kunstmestvervanger.  

 

In de kleinschalige compostering en vermicompostering wordt de compost niet meer gezien als 

kunstmestvervanger maar als turfvervanger in de productie van potgrond. Ook wordt aangenomen dat 

het effect van CO2 vastlegging niet van toepassing is. Voor het netto vastleggen van koolstof in een bodem 

is een duurzaam bodembeheer nodig, hetgeen niet van toepassing is in een moestuin of op een balkon. 

 

Aangenomen wordt dat compost turf vervangt met een ratio van 1:1 op  volume basis. De CO2equivelent 

emissies van de productie en transport van turf is 152 kg CO2equivelent per ton turf (Saer et al. 2013). 

 

Vergisting 

Bij de grootschalige vergisting wordt de mogelijkheid geboden het biogas op twee manieren toe te passen: 

als brandstof in een warmtekrachtkoppeling (WKK) of in een methaan scrubber waarin het biogas wordt 

opgewerkt tot groengas. 

 

Bij de WWK wordt energie en warmte opgewekt, met een efficiëntie van respectievelijk 35% en 45%. De 

stroom die opgewekt wordt als vervanger van grijze stroom gezien. De warmte als vervanger van warmte 

opgewekt in een STEG-centrale.  In de biogas scrubber wordt door middel van compressie en koeling de 

methaan van de koolstofdioxide gescheiden. Dit kost zo’n 0,32 kWh per kuub biogas (Budzianowski, 

Wylock, and Marciniak 2017). Het ontstane groengas wordt gezien als vervanger van aardas met een 

ratio van 0,67.  

 

Bij grootschalige vergisting wordt de inkomende OFMSW 1:1 verdeeld over het vergistingsmodel en over 

het composteringsmodel. Om het digestaat dat vrijkomt uit de vergisting af te kunnen zetten moet er een 

hygienisering plaats vinden. In de praktijk betekent dit dat het digestaat met gelijke massa vers OFMSW 

gecomposteerd wordt. Aangenomen wordt dat het digestaat biologisch dermate stabiel is dat er geen 

verdere emissies plaats vinden bij de compostering die geassocieerd kunnen worden met het digestaat, 

enkele de emissies die vrijkomen uit het verse OFMSW worden meegerekend.  

 



 

 
opbouw meetmethode re-store 
Urban Technology / Faculteit Techniek – versie 1.0  47 van 51 

Bij de kleinschalige vergisting wordt er uit gegaan van de mogelijkheid het biogas te verbranden in een 

WKK zoals beschreven bij de grootschalige vergisting. Ook wordt de mogelijkheid geboden het biogas in 

te zetten als vervanger van aardgas in een keuken. 

 

Verbranding 

Bij het verbranden van afval wordt de hoeveelheid opgewekte elektriciteit gezien als vervanger van grijze 

stroom. De opgewekte warmte wordt gezien als vervanger voor warmte uit een STEG-centrale.  

Het bodem-as dat ontstaat na verbranding kan gebruikt worden als zand-vervanger in de wegenbouw. 

De mogelijkheden om dit gegeven in het model te verwerken worden momenteel onderzocht.  
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Bijlage B: Enquête sociale impact 

Sociale Cohesie 
 
 

1. Door deelname aan het Voedselfietsproject heb ik meer contact met buurtbewoners  
2. Door mee te doen aan Voedselfietsproject is mijn sociale netwerk in de buurt groter geworden 
3. Door deelname aan Voedselfietsproject voel ik mij sterker verbonden met de buurt  
4. Sinds ik deelneem aan Voedselfietsproject zet ik mij vaker in voor de buurt en/of buurtbewoners 
5. Sinds ik deelnaam aan het Voedselfietsproject krijg ik vaker hulp (aangeboden) van buurtbewoners 

en/of buurtinitiatieven 
 
Samenwerkend participeren 
 
1. Sinds de start van het Voedselfietsproject vinden er meer activiteiten in deze buurt plaats 
2. Sinds de start van het Voedselfietsproject zijn er meer mensen in deze buurt die initiatieven 

opzetten en activiteiten organiseren 
3. Door het Voedselfiets-project participeer ik vaker in andere buurtinitiatieven en buurtactiviteiten 
4. Door het Voedselfiets-project ben ik actiever geworden om mijn buurt te verbeteren  
5. Door het Voedselfiets-project voel ik mij meer verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de buurt 
 
Educatieve ontwikkeling 
 
1. Door het Voedselfiets-project is mijn kennis over afval scheiden toegenomen 
2. Door het Voedselfiets-project is mijn kennis over het composteren van afval toegenomen 
3. Door het Voedselfiets-project ben ik mij meer bewust van het belang van afval scheiden 
4. Door het Voedselfiets-project ben ik bewuster van hoe ik met mijn afval omga 
5. Door het Voedselfiets-project probeer ik mijn etensresten altijd zo goed mogelijk te scheiden 
6. Door het Voedselfiets-project zou ik graag meerdere soorten afval willen scheiden (bv. papier, 

plastic) 
7. Door het Voedselfiets-project scheid ik vaker etensresten dan in het verleden 
8. Door het Voedselfiets-project scheid ik vaker andere soorten afval (bv. papier, plastic) 
 
Conclusie 
In dit hoofdstuk is uitgelegd hoe de meetmethode is opgebouwd, wat de beoogde uitkomsten zijn en 
welke grenzen en beperkingen het kent. Op basis van deze principes wordt het ecologische en 
economische model en de meetmethode voor de sociale impact op dit moment verder ontwikkeld. De 
verschillende case-studies worden gebruikt om beta-versies van de modellen en methoden te testen.  
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Bijlage C: Enquête resultaten Hengelo 

In de enquête zijn vragen gesteld over sociale cohesie, samenwerkend participeren en kennis, attitude 

en gedrag. In totaal vulden 57 deelnemers van het Voedselfietsproject de enquête in.  Bij ‘De Schillenboer’ 

is het proces zo ingericht dat er ruimte is voor een praatje en dat de deelnemende bewoners bij het 

inzamelpunt leren wat ze wel/ niet mogen inleveren.  

 
In lijn hiermee zegt een meerderheid van ruim twee derde door deelname aan het project meer contact 

te hebben met buurtbewoners (zie Figuur 1)3. 

 

 
Figuur C1. Percentages bewoners dat het eens of oneens is met de stelling dat zij door het project meer 
contact hebben met buurtbewoners 

 
Ook geeft een kleine minderheid van 42% aan door deelname aan het project zich sterker verbonden te 

voelen met de buurt. De andere vormen van sociale cohesie worden minder onderschreven. 28% meent 

een groter sociaal netwerk te hebben, 12% geeft aan zich door het project vaker in te zetten voor de 

buurt/ voor buurtgenoten en slechts 9% zegt sinds het project vaker hulp van buren aangeboden te 

krijgen. Gezien de opzet van het project die vooral gericht was op contact met buurtgenoten en 

kennisoverdracht, zijn deze resultaten niet verassend. Het project heeft ook niet beoogd, noch 

faciliterende activiteiten ontplooit, om buurtbewoners meer buurtinitiatieven te laten opzetten. Geen van 

de stellingen over samenwerkend participeren leveren dan ook hoge instemmingspercentages op. Alleen 

een abstractere notie dat mensen zich verantwoordelijker voelen voor de buurt door het 

                                                      
3 Voor een heldere weergave zijn enerzijds de antwoordcategorieën ‘helemaal oneens’, ‘oneens’, ‘een beetje 
oneens’ en ‘neutraal’ en anderzijds ‘een beetje eens’, ‘eens’ en ‘helemaal eens’ bij elkaar opgeteld.  
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Voedselfietsproject kan op instemming van een ruime minderheid van 31% rekenen en 17% is naar eigen 

zeggen actiever om de eigen buurt te verbeteren. Dat er door het Voedselfietsproject meer activiteiten in 

de buurt plaatsvinden, buurtinitiatieven opgezet worden, of dat zij zelf meer in buurtinitiatieven zijn gaan 

doen, wordt door vrijwel niemand beaamt (percentages ‘eens’ schommelen tussen de 1-4%). 

 
Kennis, houding, intentie en gedrag laten daarentegen een heel ander beeld zien. Bijna 80% geeft aan 

als gevolg van het Voedselfiets-project meer kennis te hebben over het scheiden van afval (zie Figuur 2).  

 

 
 

Figuur C2. Percentage dat het eens/oneens is met de stelling dat zijn/ haar kennis over afval scheiden is 
toegenomen door het Voedselfietsproject.  
 
Deze uitkomst sluit dus goed aan bij het doel van het Voedselfietsproject om deelnemers kennis bij te 

brengen over het scheiden van afval. Ook dat bijna 90% aangeeft dat hij zijn etensresten beter probeert 

te scheiden, mag niet echt verbazen (zie Tabel 1). Het scheiden van etensresten is immers het hoofddoel 

van het project. Toch is het natuurlijk bemoedigend dat de deelnemers dit ook in grote getale zeggen te 

willen doen. Dat willen niet altijd doen betekent, blijkt uit het percentage dat ook echt zijn etensresten 

scheidt: bijna 70%. Nog altijd een ruime meerderheid maar toch 20 procentpunten minder dan de groep 

die het zegt te willen doen. Ook zou een meerderheid andere soorten afval willen kunnen scheiden en 

zegt een kleine meerderheid dit als gevolg van het Voedselfietsproject al te doen.  
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Tabel 1 Percentage (een beetje tot helemaal) eens met stellingen over kennis, houding en gedrag 
 

Stelling % Eens 
Door het Voedselfiets-project is mijn kennis over afval 
scheiden toegenomen 

79,63 

Door het Voedselfiets-project is mijn kennis over het 
composteren van afval toegenomen 

70,37 

Door het Voedselfiets-project ben ik mij meer bewust van het 
belang van afval scheiden 

72,23 

Door het Voedselfiets-project ben ik bewuster van hoe ik met 
mijn afval omga 

79,63 

Door het Voedselfiets-project probeer ik mijn etensresten altijd zo goed 
mogelijk te scheiden 

88,89 

Door het Voedselfiets-project zou ik graag meerdere soorten 
afval willen scheiden (bv. papier, plastic) 

66,04 

Door het Voedselfiets-project scheid ik vaker etensresten dan 
in het verleden 

69,23 

Door het Voedselfiets-project scheid ik vaker andere soorten afval (bv. 
papier, plastic) 

53,85 
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