Gebruik je kop,
kies een beker!
www.bekerrecycling.nl

Recente TNO-studie toont aan dat éénmalige (automaten)bekers in het algemeen
minder belastend zijn voor het milieu dan porseleinen kopjes of mokken.
Studie door TNO Bouw en Ondergrond. In opdracht van Stichting Disposables Benelux (SDB).
De Studie en Peer Review zijn, behoudens de analyses volgens de schaduwkosten methode, uitgevoerd conform ISO 14040 en ISO 14044.

Wat is beter voor het milieu?

De Studie

Koffie drinken uit een éénmalige beker of uit
een meermalig kopje of -mok?

Éénmalige dan wel meermalige (koffie) drinksystemen: Een milieu vergelijking

Ieder zijn eigen mok? Of koffie uit een ‘plastic'
bekertje? Deze discussie komt in veel werkomgevingen om de zoveel jaar weer terug. Nooit
is de aandacht voor het milieu echter groter
geweest dan nu. Daarom werd het tijd voor een
nieuw onderzoek naar de milieu effecten van
deze zogenaamde éénmalige en meermalige
drinksystemen.

De methode
TNO vergelijkt in haar studie verschillende
(koffie)drinksystemen:
•	meermalige porseleinen kop en schotel
•	meermalige aardewerk mok
•	éénmalige polystyreen beker
•	éénmalige polystyreen inzetbeker met
meermalige bekerhouder
•	éénmalige kartonnen beker

De Stichting Disposables Benelux nam het
initiatief en gaf TNO opdracht de Studie uit
te voeren.

Het is toch al eens onderzocht?
In het begin van de jaren negentig werden door
Tauw twee studies verricht met de pakkende
titels “Weggooien of afwassen” en “PS-bekerrecycling, zin of onzin”. De uitkomsten van deze
studies waren toen al gematigd positief voor de
éénmalige drinksystemen. Maar de methodiek
was nog niet volledig en er ontstond discussie
over de gebruikte milieudata en aannamen. Inmiddels zijn er nieuwe en internationaal meer
algemeen geaccepteerde uniforme onderzoeksmethoden. Ook is er ten aanzien van de bekers
zelf, het afwassen ervan en bij de afvalverwerking en recycling het nodige veranderd.
Hoog tijd voor nieuw onderzoek dus.

Omdat in Nederland de keuze over het algemeen gaat tussen de polystyreen (kunststof)
bekers en de porseleinen kop of aardewerk
mok leggen we in deze brochure de nadruk op
deze drinksystemen
Voor de studie moesten de verschillende
drinksystemen onder een gezamenlijke
noemer gebracht worden. Gekozen is om te
kijken naar het milieu effect per drinksysteem
bij het verstrekken van 1000 eenheden
warme drank (thee/koffie/chocolademelk)
uit een automaat in een kantoor- of fabrieksomgeving.
Alle denkbare handelingen die effect op het
milieu kunnen hebben zijn meegenomen in
de studie:
• de productie van de grondstoffen
• de productie van de drinksystemen
•	het gebruik (het afwassen van meermalige
drinksystemen)
• de inzameling plus het transport
•	afvalverwerking en recycling en het bijbehorende transport
•	de behandeling van het afwaswater in een
rioolzuiveringsinstallatie

De winnaar “op punten is”

Nadere gevoeligheidsanalyse
Bij de vergelijking van de verschillende drinksystemen moet rekening gehouden worden
met grote onzekerheden en variaties. Denk
onder andere aan de gebruiksduur en de
wijze van afwassen van de porseleinen kop
en aardewerk mok en de verschillende afvalverwerkingsmogelijkheden van de éénmalige
systemen. Daarom zijn deze factoren, naast
nog een aantal andere, meegenomen in nader
onderzoek zodat er een brede gevoeligheidsanalyse is ontstaan.
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De milieu effectcategorieën waar naar
gekeken is:
•	Uitputting van de abiotische
grondstoffen (ADP)
•	Klimaatverandering (GWP)
•	Aantasting ozonlaag (ODP)
•	Humane, aquatische en terrestrische
toxiciteit (HTP, FAET, MAETP, TETP)
•	Fotochemische oxidatievorming (POCP)
•	Eutrofiering (EP)
•	Verzuring (AP)
In één oogopslag is te zien dat de meermalige drinksystemen in z’n totaliteit een groter
negatief effect op het milieu hebben dan de
éénmalige drinksystemen. In vrijwel alle categorieën scoort porselein en aardewerk slecht.
Een eerste grove conclusie zou dus zijn: kies
altijd voor éénmalige bekers!
Maar dit is voorbarig. Er zijn ook andere
factoren die meespelen.

Minder afwassen, meer gebruiken
TNO bekeek ook welk aspect van de verschillende drinksystemen nu het meest bijdraagt
aan de belasting van het milieu.
Bij de meermalige systemen bleek dat het
reinigen de meest milieu belastende factor is.
Bij de éénmalige systemen is juist de productie
van de grondstoffen en van de beker zelf bepalend voor de hoogte van de milieubelasting.
Minder vaak afwassen heeft dus effect. Maar
pas als de porseleinen kop of aardewerk mok
meer dan vier keer achter elkaar zonder afwassen wordt gebruikt is hij milieuvriendelijker
dan de éénmalige beker. Een schoon streven
die echter de smaak en zeker de hygiëne niet
echt ten goede komt.
De effecten van het meer dan een keer gebruiken van éénmalige systemen zijn ook in deze
studie betrokken. De uitkomst ligt voor de
hand: bij het meer dan eens gebruiken van het
polystyreen bekertje wordt het alleen maar
milieuvriendelijker ten opzichte van de porseleinen kop of aardewerk mok.
Omdat de productie van grondstoffen zwaar
meeweegt bij de milieu belasting van éénmalige systemen kan natuurlijk het best voor een
zo licht (=minder grondstoffen) mogelijk bekertje gekozen worden. Kleinere zogenaamde
‘office coffeesystemen’ (OCS) gebruiken soms

Herverwerking
Met zorg apart gehouden éénmalige bekertjes die bij gebrek aan een alternatief toch
ongescheiden bij de afvalverbranding terechtkomen. Het is nog altijd een populair, maar
ondertussen wel achterhaald verhaal.
Neem het Retoursysteem®, waarbij bekertjes
apart worden opgehaald en uiteindelijk worden gerecycled tot grondstof voor bijvoorbeeld
bloempotten of dvd-cassettes. Dit Retoursysteem® van de Stichting Disposables Benelux bleek na een eerdere TNO-milieustudie
(Eco-efficiencyanalyse) een goede keuze.
Overigens wordt bij de verwerking van voornamelijk huishoudelijk afval gewerkt aan
een methode waarbij ondermeer éénmalige
bekers verwerkt worden tot zogeheten subcoal. Deze relatief schone brandstof dient dan
ter vervanging van kolen in energiecentrales.
Dit blijkt de milieuvriendelijkste manier van
herverwerking van kunststofverpakkingen in
het algemeen te zijn. Deze mogelijkheid voor
herverwerking komt de milieuvriendelijkheid

van de éénmalige drinksystemen vanzelfsprekend ten goede.
Schaduwkostenmethode
TNO vulde het onderzoek aan door een analyse
te doen op basis van de schaduwkostenmethode.
Deze schaduwkosten drukken de milieubelasting, in dit geval van de drinksystemen, uit
in euro’s. Zo werd het dus mogelijk om alle
milieueffect categorieën in geld uit te drukken
en op basis daarvan een rangorde tussen de
diverse drinksystemen onderling te bepalen.
Ook via deze methode blijkt dat alle éénmalige
drinksystemen beter scoren dan de meermalige alternatieven!
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lichtere bekertjes die de gebruiker zelf onder
de machine moet zetten. Ook worden lichtere
drinkbekers in bedrijfskantines etc. gebruikt
als alternatief voor kopjes en glazen. In het
onderzoek scoren deze bekertjes dus nog een
fractie beter dan de gebruiksvriendelijke automatenbekers, omdat ze lichter zijn.
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* Kosten per 1000 eenheden warme drank verstrekkingen.
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Wie doet de afwas?
Waar is mijn mok? Mijn thee smaakt naar
koffie! Wie doet de afwas?
Een eigen mok is bepaald niet altijd even gebruikersvriendelijk, laat staan erg hygiënisch.
Vaak worden deze ongemakken op de koop
toegenomen onder het mom: ‘het is goed voor
het milieu’. Deze TNO-studie maakt duidelijk
dat deze overweging niet klopt.

Meer informatie

U kunt een volledig rapport van de studie
aanvragen via het secretariaat. De kosten per
rapport bedragen € 90,- (exclusief b.t.w. en inclusief verzendkosten). U kunt kiezen voor een
Engelstalige- of Nederlandstalige versie. Voor
meer informatie over de Stichting en de TNOstudie verwijzen wij u naar naar de website
www. bekerrecycling.nl

De slotconclusie
Kies een éénmalige beker!
Niet voor niets is de slogan: Gebruik je kop,
kies een beker!
De uiteindelijke conclusie van de studie luidt
(quote):
"De resultaten van de gemaakte
vergelijkingen, wijzen duidelijk in de
richting dat de éénmalige (koffie)drinksystemen de minst milieubelastende zijn".
De manier waarop de éénmalige en meermalige systemen gebruikt worden is daarbij
wel van belang. Maar in de meeste bedrijfssituaties is het verantwoord om voor het gemak van éénmalige bekers te kiezen.
Sterker nog: het is beter voor het milieu!

De Stichting Disposables Benelux (SDB) heeft
tot doel publiek, gebruikers, maatschappelijke
groeperingen en de politiek te informeren
over éénmalig gebruikte kunststof bekers
alsmede het bevorderen van de inzameling en
herverwerking ervan.
De SDB houdt zich bezig met de verbetering
van inzamelsystemen en stimuleert
hergebruik van gerecycled materiaal. Voor
de inzameling heeft de Stichting het Retoursysteem® ontwikkeld waaraan bedrijven en
organisaties kunnen deelnemen.
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