Quiz:

wel of geen
verpakkingen?

We horen de laatste tijd veel over het wel of niet scheiden en
recyclen van verpakkingen (plastic) in het nieuws. U vast ook.
De gescheiden inzameling van verpakkingen is de laatste jaren
sterk gegroeid. De inzameling en recycling van verpakkingen is
succesvol en dat is te danken aan een goede prestatie van
inwoners, het bedrijfsleven en de overheid.

Test uw kennis: welk

afval hoort er bij de
verpakkingen?

Ongeveer 8o% van de ingezamelde kunststof (plastic) verpakkingen
wordt gerecycled. Een belangrijk deel hiervan wordt weer gebruikt
als grondstof voor nieuw plastic. Een ander deel van het kunststof-

1 Chipszak

afval bestaat uit een mix van verschillende soorten, waarvan de

recycling op dit moment moeilijker en duurder is. Om dit beter te
kunnen recyclen zijn er verschillende stappen nodig. Zo ís het belangrijk
dat de kunststoffen die op de markt komen beter te recyclen zijn,
dat inwoners de verpakkingen goed scheiden en gemeenten het zo
zuiver mogelijk inzamelen. Maar ook dat de sorteerfabrieken de
materialen zorgvuldig uit elkaar halen en dat producenten meer
gerecycled kunststof gebruiken in nieuwe producten. Daardoor kan
de milieuwinst van de recycling nog verder toenemen. Wij geloven
in de gescheiden inzameling van verpakkingen. Wij vragen u door
te

gaan met het scheiden van verpakkingen en bewust na te denken
over het voorkomen van afval. Samen zorgen we voor minder plastic
soep. Samen zorgen we voor een beter milieu

Bij verpakkingen mogen verpakkingen van plastic, blik en
VERPAKKINGEN
drankenkartons. Voorbeelden van drankenkartons zijn
melk-, yoghurt- en frisdrankpakken. Bij verpakkingen mogen éénmalige
verpakkingen. Dat zijn verpakkingen die eerst vol (met inhoud) zijn, na gebruik
leeg (zonder inhoud) en niet bedoeld om deze weer te vullen. Is het bedoeld
om vaker te gebruiken dan één keer? Dan is het een gebruiksvoorwerp.
Voorbeelden hiervan zijn tuinstoelen, speelgoed en landbouwfolie.
Dit is hard kunststof. Hard kunststof wordt op een andere manier verwerkt
dan plastic verpakkingsmateriaal en mag daarom niet bij de verpakkingen
U kunt het kwijt op het afvalbrengpunt/Milieupark. Kijk voor een uitgebreide
lijst wat wel/niet bij verpakkingen hoort op

Van gerecyclede verpakkingen worden weer nieuwe
producten gemaakt.
Plastic verpakkingsmateriaal
Het plastic verpakkingsmateriaal bestaat uit
verschillende soorten plastic. Deze worden
met allerlei technieken gesorteerd in plastic
folies, flacons, PET-flessen en - bakjes, sausverpakkingen en overig plastic. Van de verschillende soorten
plastic worden weer producten gemaakt, zoals nieuwe verpakkingen, tennisballen, fleecetruien en speelgoed
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Blik

Blikverpakkingen kunnen oneindig
vaak gerecycled worden zonder dat
het kwaliteit verliest. Van blik kan

Hoort niet bij verpakkingen
Nee, het is bedoeld om
vaker
te gebruiken
Gebruiksvoorwerp
Hoort niet bij verpakkingen

Los in de container gooien of
in een doorzichtige zak

weer nieuw blik worden gemaakt,
maar ook fietsen ofvliegtuigen. Dus
wie weet fietst u op uw oude deo
dorantbus naar het werk of vliegt u volgend jaar in uw eigen
colablikje naar een zonnig vakantieoord.

maken van doorzichtige zakken. Dit geldt zowel voor aan
huis (ook in de verpakkingencontainers) als ook voor het
wegbrengen van verpakkingen naar de verzamelcontainer.
Op die manier kunnen zoveel mogelijk verpakkingen gerecycled worden. U kunt er ook voor kiezen de verpakkingen
los in de (verzamel)container te gooien.
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Drankenkartons

Drankenkartons zijn goed recycle
baar. In een pulp met warm water
worden de kartonvezels van elkaar

Voor het scheiden van verpakkingen vragen wij u gebruik te
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Ö

=

-

i

de plastic en aluminiumlaagjes ge
scheiden. Van het karton in dran

kenkartons kunnen verschillende producten gemaakt worden,
bijvoorbeeld toiletpapier, kartonnen dozen en tissues.
Het plastic en aluminium is terug te vinden in bijvoorbeeld
dakpannen en bouwpanelen.

TWSTE
Meer informatie over afval scheiden?

Kijk op www.twentemilieu.nl
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