
 

 
 

 
AVR gaat restafval Rotterdammers scheiden 

Rozenburg, vrijdag 9 maart 2018 - AVR heeft beslist om najaar 2018 ook het Rotterdamse restafval te 
gaan scheiden op de nieuw te bouwen scheidingsinstallatie. Het afvalenergiebedrijf, gevestigd in de 
Rotterdamse haven, zal Rotterdams plastics en drankenkartons gaan scheiden van het restafval. Stromen 
die nu nog in de verbrandingsoven belanden maar die AVR op innovatieve wijze uit de Rotterdamse 
restafvalzak haalt en aanbiedt voor recycling.  

Vorig jaar kondigde AVR al aan te starten met de bouw van een gloednieuwe scheidingsinstallatie die 
grondstoffen uit restafval haalt voor gemeenten Den Haag, Leiden en Utrecht. Ongeveer 2 procent van 
het Rotterdamse restafval wordt vanaf dit jaar gescheiden. Medio 2019 volgt ook het overige restafval 
wanneer de bouw van de tweede lijn bij AVR is voltooid. De teruggewonnen plastics en drankenkartons 
dienen als grondstof voor bijvoorbeeld nieuwe consumentengoederen, auto-onderdelen, 
bouwmaterialen en speelgoed.   

Jasper de jong, commercieel directeur van AVR: ‘we zien dat onze gemeentelijke klanten, zo ook de 
gemeente Rotterdam, recycling hoog op de agenda hebben staan en daarin tegelijkertijd ook een 
uitdaging hebben. We verbranden restafval waar nu soms nog wel 10 -15 procent waardevolle plastics 
en drankkartons inzitten die je prima kunt recyclen. Met deze innovatie, het nascheiden van plastics en 
drankkartonnen, helpen we Rotterdam een mechanisch handje om hun recycledoelstellingen te 
realiseren. Dat de bouw van deze installatie ook nog eens extra werkgelegenheid met zich meebrengt, 
zien we als win-win. We zijn op dit moment aan het werven voor 32 extra werknemers.’  
 
David Berg, directeur Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam: ‘We zijn ontzettend blij met dit 
initiatief. Hiermee wordt één van de ambities die de gemeente heeft op het gebied van circulaire 
economie gerealiseerd: een beter gebruik van onze grondstoffen. Het Rijk wil dat in 2020 in Nederland 
75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. In Rotterdam is dat nu nog maar 
29 procent. In Rotterdam woont 75 procent van de bewoners in appartementen. In die woningen is 
voor afval scheiden vaak niet veel ruimte. De komende jaren komt er in Rotterdam nog meer hoogbouw 
bij. Vooral in de binnenstad is nascheiding van plasticverpakkingen en drinkpakken daarom een goede 
aanvulling op de bestaande maatregelen.’  

AVR zal ook de bouw van de tweede scheidingslijn realiseren door een partnership met het Afvalfonds 
Verpakkingen.  

Over AVR 
AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval en zet dit restafval om in energie 
en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven. Het is onze ambitie om een schone wereld te creëren 
waarin niets onbenut blijft. AVR maakt wat waardeloos is weer waardevol. 
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NOOT REDACTIE (NIET TER PUBLICATIE)  
Voor meer informatie en/of High Res beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: Henriëtte Verhoeff, 
woordvoerder AVR, 06-22991450.  

 

 


