
Bijlage 3 Evaluatie proef met perscontainers plastic huishoudelijk afval 
 
Algemeen  
In oktober 2013 is een proef gestart met drie perscontainers voor plastic huishoudelijk afval. Deze 
proef had in het voorjaar moeten starten. Door problematiek rondom de coördinatie en aanleg van de 
benodigde stroomvoorzieningen bij de leverancier heeft dit er toe geleid dat de proef later van start 
ging dan oorspronkelijk was gepland. Ondertussen kwamen er innovatieve perscontainers met een 
duurzame stroomvoorziening (zonnecellen) op de markt. De verdichting van het ingezamelde plastic 
gebeurt met de factor vier. Deze perscontainers kunnen overal (onafhankelijk van stroomvoorziening) 
worden geplaatst waardoor deze gemakkelijk kunnen worden verplaatst naar andere locaties. Dat is 
naast de duurzame energievoorziening een groot voordeel. Deze duurzame energieoplossing past 
goed bij de toekomstvisie van Stichtse Vecht. Aangezien het hier om een proef gaat is ervoor gekozen 
om perscontainers op duurzame energie aan te schaffen. Hierdoor heeft op de aanleg van de 
stroomvoorziening een kostenbesparing plaatsgevonden. De proefperiode heeft in totaal twee 
maanden geduurd. Hiermee hebben wij een voldoende beeld gekregen van de resultaten. 
 
Communicatie 
Om bewoners bewust te maken van het feit dat deze proef zou starten, zijn er dit jaar diverse 
berichten over plastic afval op de gemeentepagina geplaatst. Tevens zijn onze inwoners, voor 
aanvang van de proef, per brief geïnformeerd over het nut van plastic inzameling en de 
bijzonderheden van de proef. Ook hebben de inwoners bij de brief plastic zakken ontvangen om hen 
te stimuleren gebruik te (gaan) maken van deze nieuwe faciliteiten. 
 
Evaluatie per locatie 
Hieronder zijn de resultaten weergegeven van de individuele perscontainerlocaties.  
 
Locatie Markt te Breukelen    
Daags na de ingebruikname van deze container is een storing opgetreden. Dit werd veroorzaakt 
doordat een te grote zak in de trommel was gedeponeerd. De storing is verholpen en daarna heeft de 
container naar behoren gewerkt. Bij deze locatie zijn geen bijplaatsingen geconstateerd of andere 
bijzonderheden. 
 
Aantallen en gewichten 
Type container Aantal ledigingen (totaal per mnd) Aantal tonnages (totaal per mnd) 
Bovengrondse container (2 
stuks) 2 keer 4m3 

13 1,56 (13 x 2 x 4m3 x 60% x 25kg) 

Ondergrondse perscontainer 4 1,60 (4 x 4 x 5m3 x 80% x 25kg) 
De tonnages per locatie zijn berekend op basis van aantal ledigingen en de vullingsgraad welke zijn 
geregistreerd (aantal ledigingen x aantal containers/verdichting x inhoud in m3 x gem. vullingsgraad x 
gewicht per m3 van los plastic verpakkingsafval). 
 
Locatie Bisonspoor te Maarssen  
Bij deze locatie zijn tijdens de proefperiode een aantal malen bijgeplaatste plastic zakken 
geconstateerd. Op deze locatie is een hoog aanbod geweest van plastic afval in de weekenden, 
waardoor de container vol raakte. Leerpunt: Op dit soort “top”-locaties dient een perscontainer vaker 
te worden geleegd (ook in de weekenden, zonodig op zaterdagen na winkelsluitingstijd). 
 
Aantallen en gewichten 
Type container Aantal ledigingen (totaal per mnd) Aantal tonnages (totaal per mnd) 
Bovengrondse container (2 
stuks) 2 keer 4m3 

13 1,95 (13 x 2 x 4m3 x 75% x 25kg) 

Ondergrondse perscontainer 4 2,00 (4 x 4 x 5m3 x 100% x 25kg) 
 
Locatie Dr. Plesmanlaan te Maarssen 
Bij deze locatie zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Alles heeft hier naar tevredenheid 
gefunctioneerd. 
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Aantallen en gewichten 
Type container Aantal ledigingen (totaal per mnd) Aantal tonnages (totaal per mnd) 
Bovengrondse container (2 
stuks)  2 keer 4m3 

13 1,82 (13 x 2 x 4m3 x 70% x 25kg) 

Ondergrondse perscontainer 4 1,90 (4 x 4 x 5m3 x 95% x 25kg) 
 
Conclusies  

• In algemene zin hebben de perscontainers voldaan aan de vooraf gestelde verwachtingen. 
• Na de plaatsing van de ondergrondse perscontainers is er een lichte toename van de 

ingezamelde hoeveelheid waargenomen.  
• Om op “top”-locaties met veel aanbod en geen/beperkte ruimte voor méér containers de 

ledigingsfrequentie toch zo laag mogelijk te houden dient te zijner tijd (indien statiegeld op 
plastic flessen vervalt) op deze locatie(s) bij voorkeur een perscontainer te worden geplaatst 
met een hogere verdichtingsfactor (bijvoorbeeld een factor 10 op netstroom). 

• De duurzame zonnecelperscontainers voldoen goed op de huidige 3 locaties. Indien op deze 
locaties echter het aanbod verder toe zal nemen zal de afweging gemaakt moeten worden of 
het wenselijk/noodzakelijk is om op deze locaties over te gaan op perscontainers op 
netstroom (met verdichtingsfactor 10), c.q. uitbreiding lediging of bijplaatsen van een 
zonnecelperscontainer. 

• Omdat de perscontainers die voorzien zijn van zonnecellen in een standaard betonput 
geplaatst worden is het mogelijk deze eenvoudig uit te wisselen met ondergrondse containers 
voor andere fracties of te verplaatsen. In dezelfde betonput kan later eventueel een pers 
geplaatst worden met een verdichtingsfactor van 10. 

•  Geconstateerd is dat de grootste hoeveelheid plastic gebracht wordt in het weekend. Omdat 
de ondergrondse perscontainers zijn opgenomen in het Container Management Systeem kan 
de vullingsgraad continu worden gemonitord. De beste ledigingsfrequentie en het beste 
ledigingstijdstip kan hierdoor nauwkeurig worden bepaald. Eventueel zal op een toplocatie op 
zaterdag(avond) geledigd kunnen worden. Met de leveranciers dienen vooraf goede 
detailafspraken te worden gemaakt over coördinatie met betrekking tot de stroomvoorziening 
indien wordt over gegaan op perscontainers met een verdichtingsfactor 10 (op netstroom). 

• De ledigingskosten (voor de 3 proeflocaties) zijn met 70% gedaald. Deze besparing zit in de 
daling van het aantal inzamelrondes van 13 naar 4 en in het feit dat er nu per locatie maar 1 
container geleegd hoeft te worden i.p.v. 2 voorheen. Dit levert per locatie een besparing op de 
inzamelkosten op van (€ 1040 - € 320): 3 locaties = € 240,-- per maand per locatie. 
 
systeem Aantal 

ledigingen 
Tijd per lediging Kosten per uur totaal 

bovengronds 13 1 uur € 80,00 € 1040,-- 
ondergronds 4 1 uur € 80,00 € 320,-- 

 
Voor 15 locaties zou dit dus een jaarlijkse besparing op de inzamelkosten opleveren van € 43.200 per 
jaar (15 locaties x € 240,00 x 12 maanden).  
 
Jaarlijks positief saldo 
Om de besparing van € 43.200 (gerekend over 15 locaties) te kunnen realiseren is een investering 
nodig van € 245.000 (gerekend over 12 locaties) omdat 3 locaties met perscontainers al gerealiseerd 
zijn. De kapitaallasten van de investering van € 245.000 bedragen € 28.992. Door een structurele 
kostenbesparing van € 43.200 per jaar op het aantal ledigingen ontstaat er een jaarlijks positief saldo 
van € 14.208 (€ 43.200 minus € 28.992). 
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