
Visie op afval 
Eind 2012 heeft bij Tilburg University een aanbesteding voor afval plaatsgevonden. Door de ambitie 
en vasthoudendheid van een aantal medewerkers is hierbij een opmerkelijk resultaat geboekt op het 
gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 
Tilburg University streeft naar een duurzaam afvalbeleid dat past binnen de 
duurzaamheidsambitie zoals die is verwoord in de strategische visie van de universitei t: 
 
‘Tilburg University wil bijdragen aan een duurzame samenleving en wil op dit vlak 
maatschappelijk een voorbeeldfunctie vervullen. Tilburg University zal deze onder meer tot 
uitdrukking brengen in het faciliteiten- en huisvestingsbeleid. Tilburg University zal onder haar 
medewerkers en studenten een structurele bewustwordingscampagne uitvoeren gericht op 
een zuinig gebruik van energie, vermindering van afval en tegengaan van verspilling’.  
 
Wat is afval? 
We produceren in Nederland jaarlijks gemiddeld ruim 510 kilo huishoudelijk afval per inwoner. Daar 
komt jaarlijks nog zo’n 63 kilogram bedrijfsafval per inwoner bij (gegevens CBS). Dat is een hele 
hoop. Maar wat is nu eigenlijk afval? Dat is geen gemakkelijke vraag. Wat voor de een afval is, is 
voor de ander een grondstof. Toch kunnen we over het algemeen zeggen dat alles wat je weg wilt 
gooien, afval is. 
   
Afval is waardevol  
Volgens Van Dale is afval alles "dat na een bewerking als nutteloze rest overblijft". Deze definitie is 
echter niet correct. Afval is namelijk vaak helemaal geen nutteloze rest, maar juist zeer waardevol 
en in veel gevallen geschikt voor hergebruik.  
 
Integraal Ketenbeheer 
Binnen het Nederlandse afvalstoffenbeleid (LAP; Landelijk Afvalbeheer Plan) bestaat een 
sterke voorkeur om materiaalstromen zoveel mogelijk te sluiten. Dit principe, ook wel 
‘Integraal Ketenbeheer’ genoemd, komt er op neer dat na afloop van de levenscyclus van een 
product en de sloop daarvan, de vrijkomende rest- en afvalstoffen zoveel mogelijk opnieuw in 
de keten moeten worden ingevoerd. Om Integraal Ketenbeheer voor afvalstoffen te 
concretiseren, is voor het omgaan met afvalstoffen een voorkeursvolgorde ontwikkeld, ook wel 
de ‘Ladder van Lansink’ genoemd. De ladder van Lansink bestaat uit 7 mogelijkheden (in 
afnemende voorkeur) voor een aanpak van afvalstoffen: 
 

1) Preventie; 
2) Producthergebruik; 
3) Materiaalhergebruik (recycleren); 
4) Nuttige toepassing (composteren); 
5) Verbranden met terugwinning van energie; 
6) Verbranden zonder energie terugwinning; 
7) Storten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tilburg University streeft naar een zo hoog mogelijke realistische plaats op deze ladder maar wil 
tevens haar medewerkers, studenten en bezoekers zoveel mogelijk ontzorgen als het gaat om 
afvalverwijdering. Door de duurzame ambities van de afval-contractbeheerder en de 
beleidsmedewerker Facility Services en duurzaamheid is, samen met de afdelingen Onderhoud & 
Beheer en Inkoop, via een bottom-up aanpak de organisatie overtuigd geraakt van de noodzaak om 
op een betere, meer verantwoorde wijze om te gaan met afvalverwijdering. Tegelijkertijd hoefden 
medewerkers en studenten niet extra te worden belast zodat het primaire proces van Onderwijs en 
Onderzoek ongehinderd kon blijven plaatsvinden. Deze bottum-up aanpak, inclusief 
afvalonderzoeken en informatieve bedrijfsbezoeken, heeft geresulteerd in het feit dat de ladder van 
Lansink werd beklommen tot een niveau dat uitsteeg ruim boven het wettelijke voorschrift van 
verbranding van bedrijfs-/restafval. Tilburg University heeft bij haar nieuwe aanbesteding voor 
afvalverwerking, sterk ingezet op recycling en nascheiding van haar bedrijfs-/restafval.  
 
Het afvalbeleid voor Tilburg University is door de Executive Board als volgt vastgesteld: 
Afvalscheiding (aan de bron) van specifiek afval (tbv recycling)  en recycling/verbranding van 
nagescheiden restafval met energieterugwinning. 
 
Bronscheiding van afval 
Bronscheiding vindt voor een klein deel plaats bij de medewerkers. Zo wordt papier ingezameld in 
centraal opgestelde papiercontainers en wordt klein gevaarlijk afval (KGA) ingezameld in kantoor-
chemoboxen. Deze boxen worden vervolgens geledigd en op KGA gescheiden, door medewerkers 
van de schoonmaakdienst, dat wordt opgeslagen in een afvaldepot op de campus. Ook worden de 
gebruikte papieren toilethanddoekjes door hen afgevoerd via de oud papierstroom.  
Bij de opstelling van inkoopcontracten worden afspraken gemaakt over het terugnemen van 
gebruikte producten ter recycling zoals bijvoorbeeld lampen en witgoed. Overige materialen, zoals 
bijvoorbeeld houten pallets en electronica worden door servicemedewerkers separaat ingezameld 
en opgeslagen in het afvaldepot. Alle separaat ingezamelde brongescheiden materialen worden 
aangeboden ter recycling aan de afvalverwerkende partij en/of leverancier.  
 
Nascheiding van afval 
Nascheiding van de grote bulk restafval vindt plaats bij de afvalverwerkende partij. Bij het 
samenbrengen van het afval worden door verschillende scheidingsmethodieken (bijvoorbeeld 
magnetisme, zeven, wind, lucht en moderne infrarood afvalscheidingtechnieken) de verschillende 
herbruikbare afvalfracties vóór verbranding uit de afvalstroom gehaald. Metalen worden gerecycled 
en hergebruikt en kunststoffen worden hergebruikt voor bijvoorbeeld fleecetruien, bankjes en 
vlonders. Door de nascheiding is er tevens minder transport nodig dan bij gescheiden inzameling. 
Bovendien haalt nascheiding meer plastic uit het afval dan wanneer mensen dat bij bronscheiding 
zelf doen. Het overgebleven residu waarin geen recyclebare fracties meer voorkomen wordt 
tenslotte verbrand in een verbrandingsoven die een turbine aandrijft waarbij elektriciteit wordt 
opgewekt (verbranding met energieterugwinning). 
 
Wat is bedrijfs- / restafval? 
Bedrijfsafval (restafval) is vergelijkbaar met huishoudelijk afval afkomstig van kantoren, winkels en 
diensten dat qua grootte de afmetingen van een vuilniszak niet te buiten gaat. Restafval is bij Tilburg 
University de grootste bulk afval, op de voet gevolgd door oud papier.  
 

JAAR RESTAFVAL (x 1000 kg) OUD PAPIER (x 1000 kg) 

2012 241 150 

2011 289 160 

2010 338 178 

2009 413 218 

2008 305 204 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afvalverwerker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheidingsmethode
http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnetisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeef
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afvalverbrandingsinstallatie


De volgende stoffen worden bij Tilburg University door bronscheiding en nascheiding ter verwerking 
aangeboden aan de afvalverwerker(s). Totaal bedraagt dit zo’n 410.000 kilogram op jaarbasis. 
 

BRONGESCHEIDEN 
SPECIFIEK AFVAL 

NAGESCHEIDEN 
RESTAFVAL 

Toner-/inktcartridges Cateringafval* 

Batterijen Restafval binnen / inclusief blikjes 

Accu’s Prullen  

Pennen / Stiften Plastic / kunststof verpakkingen 

Overig Klein Gevaarlijk Afval Plastic / kunststof drinkbekers 

Lijm- / verfproducten Peuken 

Glas Zwerfafval buiten / inclusief blikjes 

Tempex Illegaal dumpafval 

Computers / Electronica  

IJzer / Witgoed  

Hout  

Lampen  

Papier / Karton (papieren handdoekjes)  

Vertrouwelijk papier  

Tuinafval / Grond / Puin  

Meubilair  

Vet (frituur)  

Chemisch dumpafval  

 
*  Naar de verwerking van (een deel van) het cateringafval, zoals swill (voedselresten) en 
compostables (composteerbare bakjes, bekers, e.d.) wordt nog onderzoek verricht. De 
verwerking van deze afvalstroom is daarom optioneel in de nieuwe overeenkomst opgenomen. 
De verwachting is dat we uiteindelijk nog slechts 13% van ons restafval hoeven te laten 
verbranden (becijferd in een afvalscheidingsexperiment bij Tilburg University).  
 
Ondergrondse containers voor bedrijfs-/restafval  
Voor de opslag van de bulk restafval is Tilburg University in overleg met de afvalverwerker 
overgestapt van reguliere rolcontainers naar een unieke, hygiënische en bijzonder fraaie manier om 
afval in te zamelen: de ondergrondse container (Semi-Con). Het unieke van deze ondergrondse 
afvalcontainer is dat deze voor ruim tweederde ín de grond is geplaatst. Ondergrondse 
afvalinzameling zorgt voor een grote capaciteit en een minimum aan overlast. Het gedeelte dat 
boven de grond uitkomt, mag gezien worden. Ondergrondse afvalinzameling wordt veelvuldig 
ingezet bij verzorgings- en verpleegtehuizen, onderwijsinstellingen, horeca, kantoren, industriële 
bedrijven en in woonwijken. Voor elke afvalsoort (o.a. bedrijfsafval, papier en karton, GFT-afval, 
flessenglas of folie) en voor elke locatie is een geschikte ondergrondse container toepasbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vanhappencontainers.nl/afvalinzameling/bedrijfsafval-restafval
http://www.vanhappencontainers.nl/afvalinzameling/papier-en-karton
http://www.vanhappencontainers.nl/afvalinzameling/flessenglas
http://www.vanhappencontainers.nl/afvalinzameling/folie


Waarom een ondergrondse container? 
 Ondergrondse containers zijn optisch zeer aantrekkelijk en nemen bovengronds weinig 

ruimte in beslag. 
 De ondergrondse afvalcontainer wordt voor ruim tweederde in de grond geplaatst. Door de 

natuurlijke bodemtemperatuur van tien á vijftien graden Celsius wordt het gisting- en 
rottingproces van het afval - zelfs tijdens de warme zomermaanden - vertraagd. Bovendien 
ligt het oudste afval altijd op de bodem. De overlast van geur en ongedierte is hierdoor 
minimaal. 

 Het ondergrondse systeem werkt geluiddempend, wat vooral prettig is bij de inzameling van 
flessenglas. 

 De ondergrondse afvalcontainer wordt niet geledigd via de inwerpopening, waardoor deze 
schoner blijft en de afvalinzameling een stuk hygiënischer verloopt. 

 Door de ronde vorm en de verticale opslag comprimeert het afval. Deze comprimerende 
werking, gecombineerd met de grote containerinhoud, zorgt er voor dat de afvalcontainer 
minder vaak hoeft te worden geledigd wat kostenbesparend werkt. 

 De ondergrondse containers zijn te voorzien van een scharnierbaar deksel waardoor ook 
grof afval en/of grote hoeveelheden afval makkelijk gedeponeerd kan worden. Er is tevens 
een afsluitbaar inwerpdeksel verkrijgbaar, zodat de ondergrondse afvalcontainer niet voor 
iedereen toegankelijk is. 

 Ervaring leert dat reguliere containers gebruikt kunnen worden voor inbraak en 
brandstichting. Door de verankering in de grond is dit met een ondergrondse afvalcontainer 
niet mogelijk. Verzekeringsmaatschappijen hebben hier derhalve de voorkeur voor. 

 De inwerpopening aan de bovenzijde zit op ruim één meter boven de grond. Hierdoor is de 
afvalcontainer (uit arbotechnisch oogpunt) zeer gebruiksvriendelijk, ook voor kleine en 
minder valide mensen. 

 De ondergrondse containers zijn onderhoudsarm en de afvalsoort is eenvoudig te 
veranderen door het naambord op de container aan te passen. Ze zijn verkrijgbaar in diverse 
inhoudsmaten waardoor voor elke soort en elke hoeveelheid afval een geschikt type te 
leveren is. 

 
Voor de opvang van peuken is eveneens gekozen voor ‘ondergrondse’ inzameling. In plaats 
van de bovengrondse asbakken die veelvuldig leidden tot brandjes en omliggende peuken op 
de bestrating is definitief gekozen voor de zogenaamde ‘asbaktegel’ die in de bestrating is 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Duurzaam ondernemen  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent volgens de definitie van MVO Nederland 
dat een organisatie naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van de 
activiteiten op het milieu (planet) en oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten de 
organisatie (people). Het gaat erom een balans te vinden tussen people, planet en profit.  
Met deze aanbesteding voor afvalverwerking zijn de drie P’s geen moment uit het oog verloren; dit 
heeft geresulteerd in een win-situatie voor alle betrokkenen. Samen met de firma Van Happen kan 
Tilburg University gestalte geven aan haar duurzame ambitie. 
 

Ontzorgen van medewerkers en studenten door onnodige 
inspanningen te vermijden (na- i.p.v. bronscheiding) en ons te richten 
op de core business van de universiteit; Onderwijs & Onderzoek; 
 
Verbeteren van het milieu door verdere (na)scheiding en recycling 
van afvalstromen, reduceren van restafval en oud papier (dubbelzijdig 
kopiëren / digitalisering) en schoonhouden van de omgeving; 
 
Financiële besparing van € 42.000,- op het transport en de 
verwerking van het afval van Tilburg University. 
 

MVO gecertificeerd 
De initiatieven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn 
bij Van Happen in kaart gebracht en beoordeeld volgens de MVO Prestatieladder. Zij zijn onlangs 
gecertificeerd volgens de MVO Prestatieladder niveau-4. Dit certificaat toont aan dat Van Happen  
een organisatie is die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus neemt. Alle medewerkers 
worden daarbij betrokken; zo worden interne cursussen verzorgd die zijn gebaseerd op de 
behoeften binnen het bedrijf met betrekking tot nieuw op te leiden mensen, brandstofbesparing, 
schadepreventie en duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is de cursus “Het Nieuwe Rijden". 
 
Duurzame ontwikkeling 
Het bereikte resultaat na deze aanbesteding betekent niet dat dit het eindpunt is voor Tilburg 
University. Ook in de toekomst zullen we voortdurend de ontwikkelingen op het gebied van 
afvalverwerking blijven volgen en daar waar mogelijk maatregelen nemen die leiden tot een 
verdere reductie van ons afval en het sluiten van materiaalstromen. Ook op het gebied van 
afval wil Tilburg University haar verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een duurzame 
samenleving. 

http://www.vanhappencontainers.nl/mvo/duurzaam-ondernemen
http://www.vanhappencontainers.nl/mvo/profit
http://www.vanhappencontainers.nl/mvo/planet
http://www.vanhappencontainers.nl/mvo/people
http://www.vanhappencontainers.nl/mvo/people
http://www.vanhappencontainers.nl/mvo/planet
http://www.vanhappencontainers.nl/mvo/profit
http://www.vanhappencontainers.nl/mvo/people
http://www.vanhappencontainers.nl/mvo/planet

