papier: net yn ’e kliko….
…. maar voor de club of de papiercontainer
100.000.000 kg
Vezels van gebruikt papier en karton kun je 7
keer hergebruiken om nieuw papier en karton
van te maken. Dan moet het wel apart
ingezameld, droog en schoon zijn.
Als je het toch bij het restafval gooit, kan het
alleen nog maar verbrand worden.
Elk jaar gooien we in Nederland 100.000.000
kg NIET in de papierbak terwijl dit papier en
karton wel geschikt was voor hergebruik. Als
we deze kilo’s gescheiden hadden ingezameld,
hadden we daarmee 330.000 bomen gespaard
en heel veel water. Bovendien lopen scholen
of verenigingen die het oudpapier ophalen
hierdoor inkomsten mis.
85%
Maar er is ook goed nieuws:
85% van het gebruikte papier
en karton zamelen we in
Nederland wél gescheiden in
en gebruiken we opnieuw.
Daarmee zijn we Europees
kampioen papierrecycling!
Wat wel en wat niet

Kranten, tijdschriften, folders,
boeken, kartonnen dozen,
enveloppen, eierdozen,
cadeaupapier…... Het mag
allemaal in de papierbak. Als
het maar droog en schoon is.
Zit er een laagje was of plastic
op het karton zoals bij een
melkpak? Dan hoort het niet
thuis in de papierbak, net als
plastic folie, kunststofbinders
en omslagen. Nietjes en
kunststof vensters zijn geen
probleem. Twijfel je?
Kijk op recyclemanager.nl.
Netwerk Duurzame Dorpen, Ho! Net yn ’e Kliko!

Schrijven op gras?
Papier wordt gemaakt van vezels
en water. De vezels halen we uit
nieuw geoogste bomen of uit
oudpapier. In Nederland gebruiken
we voor nieuw papier en karton al
82% gerecyclede vezels. Dat is
super! Hierdoor hebben we meer
ruimte voor natuurbossen in plaats
van productiebossen. En wie weet
hebben we in de toekomst nóg
minder bomen nodig omdat we
papier van gras maken. Er bestaat
al karton van gras dus wie weet..…

MEER
WETEN?

Nog beter dan scheiden
Papier en karton gescheiden
weggooien is goed. Mínder papier
gebruiken is nog beter!
Dat kan op veel manieren. Koop
bijvoorbeeld wat minder dik
papier en gebruik papier zoveel
mogelijk aan twee kanten. Plak
een sticker op je brievenbus of
maak voor boeken vaker gebruik
van de bibliotheek of de
kringloopwinkel.

Wil je ook een sticker tegen
reclamedrukwerk op je
brievenbus? Bij de gemeente kun
je die gratis ophalen. De sticker
van Loesje kun je voor € 1,95
bestellen op www.neejasticker.nl

Kijk op
www.milieucentraal.nl
www.papierenkarton.nl
www.honetynekliko.nl

