Recyclen
Gebruiksvoorwerpen krijgen een tweede leven
We gooien met z'n allen bergen afval weg. Veel daarvan
is geschikt om opnieuw te gebruiken: recyclen. Dat geldt
zowel voor afgedankte apparaten en kleding als voor oud
papier en lege flessen. Recyclen houdt de afvalberg klein
en spaart grondstoffen en geld.
Als je groeit worden je schoenen en kleren te klein. Ze
passen niet meer en je kunt ze ook niet meer vermaken.
Het is jammer om gedragen kleren die nog goed zijn in de
vuilnisbak te gooien. Een kringloopwinkel kan ze best
gebruiken. Daar maken ze de kleren schoon en verkopen
ze weer. Je kunt gedragen kleren ook aan liefdadige instellingen geven.
Apparaten
Er worden elk jaar miljoenen elektrische apparaten afgedankt. Die mogen niet in de groene
en ook niet in de grijze bak. Als je een nieuw apparaat koopt, kun je een oud apparaat soms
kwijt in de winkel. Als dat niet kan, moet je het apparaat inleveren bij een gemeentelijke
stortplaats. Nog te repareren apparaten kun je kwijt bij een kringloopwinkel. Daar
herstellen ze die en verkopen ze voor een zacht prijsje.
Verwijderingsbijdrage
Tegenwoordig betaal je bij diverse apparaten een
verwijderingsbijdrage. Dit is een speciaal soort
belasting om het apparaat aan het eind van zijn
levensduur af te kunnen voeren. Daarom mag je bij
aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe koelkast, de
oude gewoon bij de winkel inleveren. Zij mogen daar
dan geen extra geld voor vragen. Je kunt ook terecht
bij de stort in jouw gemeente om deze apparaten
gratis in te leveren. Let op dat sommige gemeenten dit hebben uitbesteed aan de
plaatselijke kringloopwinkel.
Kringlooppapier
We verbruiken heel veel papier. Papier wordt gemaakt van hout of van oud papier. Om niet
telkens nieuwe bomen om te hoeven hakken, wordt gebruikt papier ingezameld.

Papierfabrieken kunnen van dit oude papier gewoon weer nieuw papier maken. Dit papier
heet kringlooppapier.
Glasbak
Op veel plaatsen in Nederland staan glasbakken. Het glas dat daar wordt verzameld, wordt
door glasfabrieken gebruikt om nieuwe flessen en potjes te maken. Omdat glas heel
gemakkelijk omgesmolten kan worden, is het heel geschikt om het keer op keer te
recyclen.
Plastic
Sinds 1 januari 2010 zijn gemeentes in Nederland verplicht om plastic apart in te zamelen.
Op die manier kan plasticafval recycled worden, en verdwijnt het niet naar de
verbrandingsoven met ander huisvuil. Dit vermindert de uitstoot van CO2, wat beter is voor
het milieu. Het doel is dat in 2012 42% van het plasticafval recycled wordt. Niet alle
gemeentes zijn even fanatiek met het scheiden van plastic: in Rotterdam doen ze er niet
aan mee.
Wat mag je bij het plasticafval gooien?
plastic tasjes, tassen en broodzakken
verpakking van vleeswaren en kaas
folies om tijdschriften en reclamefolders
boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes
bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise
flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen

