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Meer huishoudelijk afval aangeboden
Gemeentelijke reinigingsdiensten hebben in 1999 ruim 8,6 miljoen ton
afval van huishoudens ingezameld. Dit komt neer op 546 kilogram per
inwoner. De hoeveelheid afval is met bijna 3 procent gestegen ten
opzichte van 1998. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat er vooral
meer grof huishoudelijk afval is aangeboden, zoals grof tuinafval,
houtafval en grof restafval. Opmerkelijk is de ontwikkeling bij de
gescheiden inzameling. De gescheiden ingezamelde hoeveelheden
glas en oud papier zijn na jaren van stijging vrijwel gelijk gebleven. Bij
groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) was zelfs sprake van een
afname.
Meer grof afval
De hoeveelheid grof huishoudelijk afval zoals grof tuinafval, houtafval
en grof restafval is in 1999 met ruim 4 procent gestegen tot bijna 2
miljoen ton. Naar verhouding is de hoeveelheid houtafval met 20
procent het meest gestegen. De hoeveelheid grof tuinafval nam met 11
procent toe.
Gescheiden inzameling vrijwel gelijk gebleven

CBS-Persdienst
Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

In 1999 is bijna 4 miljoen ton huishoudelijk afval gescheiden
ingezameld. De totale hoeveelheid gescheiden ingezameld
huishoudelijk afval is licht gestegen ten opzichte van 1998. Het aandeel
van het gescheiden ingezamelde afval in de totale hoeveelheid
ingezamelde afval bedraagt bijna 46 procent en is iets kleiner dan in
1998.
Bijna de helft van het gescheiden ingezamelde afval is door burgers
naar een papier- en glasbak of naar een milieustraat gebracht. De rest
is door de gemeenten huis aan huis opgehaald.
Minder GFT-afval
De ingezamelde hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) is
in 1999 met bijna 2 procent afgenomen. Per inwoner is in 1999 ruim 92
kilogram ingezameld. In stedelijke gebieden is vorig jaar 27 kilo per
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inwoner ingezameld. Buiten de stedelijke gebieden is met 145 kilo per
inwoner meer dan vijf maal zoveel ingezameld.
Ingezameld glas en oud papier ongewijzigd
Na jaren van stijging is de ingezamelde hoeveelheid glas en oud papier
vorig jaar nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 1998. Gemeenten
hebben vorig jaar bijna 320 duizend ton glas ingezameld. Per inwoner
is dat ongeveer 20 kilo. In 1999 is 1 miljoen ton oud papier en karton
ingezameld, een kwart van de totale hoeveelheid gescheiden
ingezameld afval.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg, de heer J.S.L.
Vink, telefoon (070) 337 45 73. Overige informatie kunt u verkrijgen bij
de persdienst van het CBS in Voorburg, telefoon (070) 337 58 16.
Ingezameld afval van huishoudens in Nederland
Huishoudelijk afval

1998

1999

1000 ton
Totaal ingezameld
waarvan

8 374

8 614

Gescheiden ingezameld
waaronder GFT afval
Oud papier en karton
Puin
Glas
Grof tuinafval
Houtafval
Metalen
Textiel
Klein chemisch afval

3 895
1 488
1 010
398
319
294
143
76
43
21

3 957
1 459
1 006
402
318
328
171
69
45
21

Gemengd ingezameld
waaronder Huishoudelijk restafval
Grof huishoudelijk
restafval

4 479
3 662
724

4 657
3 804
759

Aantal inwoners in Nederland (mln.)

15,65

15,76
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