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Meer huishoudelijk afval aangeboden

De gemeentelijke reinigingsdiensten hebben vorig jaar 3% meer afval
bij huishoudens ingezameld dan in 1997. Totaal hebben zij in 1998 ruim
acht miljoen ton afval ingezameld, wat neerkomt op 515 kilo per
inwoner. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de toename vrijwel
geheel komt uit een groei van de ingezamelde hoeveelheden
verbouwingsafval en oud papier. Opmerkelijk is dat de ingezamelde
hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval na een jarenlange stijging vorig
jaar voor het eerst licht is gedaald. In 1998 is bijna twee keer zoveel wit-
en bruingoed ingezameld als in 1997.

Opnieuw toename van verbouwingsafval

De toename van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval is minder
sterk dan in voorgaande jaren. De grootste stijging heeft het CBS
waargenomen bij het verbouwingsafval, +17%. De belangrijkste
oorzaak hiervan is een toenemend aantal verbouwingen dat
huishoudens de laatste jaren in en rond de woning laten uitvoeren.

Inzameling oud papier boven 1 miljoen ton

In de periode 1995-1998 is de ingezamelde hoeveelheid oud papier met
meer dan 40% toegenomen. Vorig jaar is de hoeveelheid aangeboden
oud papier en karton met 11% gestegen tot meer dan 1 miljoen ton.

Voor het eerst minder GFT-afval

Opvallend is dat de ingezamelde hoeveelheid groente-, fruit- en
tuinafval in 1998 na een jarenlange stijging met 2% is afgenomen. Bij
twee op de drie gemeenten is vorig jaar minder GFT ingezameld dan in
voorgaande jaren. Landelijk gezien werd in 1998 bijna 100 kilo GFT per
inwoner ingezameld.
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Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het CBS in Voorburg, de heer H. Meeuwissen, tel. (070) 337 45 74.
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS,
tel. (070) 337 58 16.

Tabel

1997 1998*

X 1000
ton

X 1000 ton

Ingezameld afval van huishoudens 7857 8065

waarvan:

 - gemengd in container of zak 3557 3633

 - gemengd grof afval 724 714

 - verbouwingsafval 304 357

 - gescheiden ingezameld  1) 3272 3361

waaronder:

 - grof tuinafval 304 306

 - textiel 41 44

 - groente-, fruit-, en tuinafval 1531 1508

 - oud papier  en karton 922 1028

 - glas 316 329

 - metalen 57 65

 - wit- en bruingoed 16 30

 - klein chemisch afval 24 23

aantal inwoners in Nederland per 1/1 (mln) 15,57 15,65

1) Exclusief verbouwingsafval.


