100 DAGEN - PLASTICAFVAL SCHEIDEN LEVERT TERWIJDE WAT OP!
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PLASTICIRCLE: UITDAGING VOOR EUROPA!
PlastiCircle is een Europees project dat vernieuwingen op het
gebied van afvalinzameling, transport, sortering en recycling uitrolt
met als doel om plastic verpakkingsafval om te zetten in waardevolle producten.
Twintig Europese organisaties hebben hun krachten gebundeld om
de manier waarop we plastic verpakkingen behandelen opnieuw
uit te vinden. We ontwikkelen: slimme containers om het inzamelingspercentage van plastic afval te verhogen; effectieve afvaltransportsystemen, optische sorteertechnologieën om het sorteren
te verbeteren en nieuwe gerecyclede kunststofproducten met
toegevoegde waarde.
De experimenten van PlastiCircle vinden opeenvolgend plaats in
drie steden: Valencia in Spanje, Utrecht in Nederland en Alba Iulia
in Roemenië. We verwerken de lessen van elke pilot in de PlastiCircle-oplossingen in de volgende stad. Bij een EU werkbezoek in

Utrecht is ook de uitrol van de PlastiCircle-aanpak beoordeeld.
Onze ervaring gedurende deze vier jaar zal andere steden
helpen die in de toekomst de uitkomsten willen toepassen.
PlastiCircle maakt gebruik van het wereldwijde aanbod van
nieuwe technologieën. Door deze aan te passen aan de sociale
behoeften, de negatieve milieueffecten te minimaliseren en de
voordelen rond de Europese economische en sociale structuur
te bevorderen. Alle projecten vloeien voort uit een belangrijke
gemeenschappelijke richtlijn: verbeteren van de duurzaamheid
in de kunststofverpakkingssector.
Plastic verpakkingen zijn te waardevol om te verspillen - dus
volg onze reis en kom meer te weten terwijl we werken aan een
circulaire economie voor plastic!

César Aliaga Projectmanager PlastiCircle
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BEDANKT VOOR JOUW INZET VOOR PLASTICIRCLE!
Jouw bijdrage en die van de overige deelnemers hebben inzicht gegeven in de praktische kant van het scheiden van plastic
verpakkingsafval. Ik ben trots op het resultaat. Kritische vragen,
handige tips en slimme oplossingen werden op het online platform
gedeeld. De belangrijkste inzichten:

Verschillende regels per gemeente
Niet alle gemeenten gebruiken dezelfde regels. Zo kan je tijdens
een weekendje weg in Nederland ineens je plastic verpakkingsafval anders moeten scheiden dan je in Utrecht gewend bent. Dat
zorgt er voor dat je extra moet opletten om het goed te scheiden.

Plastic scheiden is best lastig
We gaven jullie tips over het scheiden van plastic verpakkingsafval,
die jullie in de praktijk hebben getest. Het bleek soms best lastig
om zeker te weten in welke afvalbak een verpakking hoort. Het is
belangrijk dat de informatie op de verpakking eenduidig en voor
iedereen goed te begrijpen is.

We gebruiken veel plastic verpakkingsmateriaal
Tijdens PlastiCircle realiseerden veel deelnemers zich hoeveel
plastic verpakkingsmateriaal ze in huis halen. Het is belangrijk om
te zorgen dat we ons hier bewust van zijn en bijvoorbeeld al in de
supermarkt een bewuste keuze maken voor verpakkingsmateriaal
dat kan worden hergebruikt.

Veel uitzonderingen
Bij het goed scheiden van plastic verpakkingsafval, kom je veel
uitzonderingen tegen.
Een grote PET-fles leveren we in voor hergebruik, maar een klein
PET-flesje niet. Een chipszak hoort niet bij plastic, blik en pak, maar
moet bij het restafval worden weggegooid. Dit soort uitzonderingen
maken het lastiger om plastic verpakkingsafval goed te scheiden.

Deze inzichten worden gedeeld met de Europese Commissie.
Mede dankzij jouw inzet kan de Europese Unie zo de praktische
kant van het scheiden van plastic verpakkingsafval beter begrijpen
en stappen zetten richting een circulaire economie voor plastic.
Ook in Utrecht werken we hard aan de ambitie om in 2050 als stad
volledig circulair te zijn. Benieuwd waar we mee bezig zijn? Kijk op
utrecht.nl/circulair.

Klaas Verschuure
wethouder Circulaire Economie, gemeente Utrecht
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Plastic Afval scheiden
levert Terwijde wat op...

DAGBOEKFRAGMENT 1
25 SEPTEMBER 2019
Ik ben vandaag gastvrouw bij
de startbijeenkomst van de PlastiCircle Challenge. Op Basisschool
de Ridderhof komen de eerste
deelnemers nieuwsgierig binnendruppelen.
Gaan zij de komende 100 dagen
aan de slag met het zo goed mogelijk scheiden van plastic afval?
Eric Velthuizen van de gemeente
vertelt over verschillende plastics
en hun recyclebaarheid.
Het gesprek komt algauw op
gang…
Schooldirecteur Jelle Weeda ziet
dat kinderen enthousiast plasticafval willen scheiden. Blijkt dat dit
vaak nog tegenstrijdig voor hen
geregeld is. Ook valt me op dat de
enorme hoeveelheid plasticverpakkings afval en de ingewikkelde
samenstelling ervan veel mensen
tegenstaat. Buurtbewoners vragen
zich af waarom dat niet anders
kan en zetten graag zelf een eerste
stap. Ter aanmoediging geef ik ze
een duurzaam pakketje met wat
handige aanwijzingen mee.

Naast een bijdrage aan het milieu en
bewustwording over plasticafval krijgt
Terwijde vanuit dit project ook twee
bankjes die gemaakt zijn van gerecycled plastic. De bankjes krijgen een
plek in het Waterwinpark dat een flinke
make-over krijgt, zodat buurtbewoners
er optimaal van kunnen genieten.

Bank van gerecycled plastic met
inscriptie van PlastiCirle

Quotes van onze deelnemers
‘Zinvol buurt project waarbij je inzicht krijgt in plastic afval en je eigen gedrag eromheen’
‘Dubbel verpakte spullen vermijd ik liever.’
‘We gaan over op de composteerbare hondenpoepzakjes! Volkomen ridicuul om iets
totaal biologisch in een plastic zakje te stoppen […]’
‘Wij nemen afscheid van de plastic broodzak!’
‘Direct stoppen met het verpakken van groente en fruit.’
‘… Verder was ik nog verbaasd dat er op bijvoorbeeld een pretpark geen gescheiden
prullenbakken staan. Zeker bij de kant-en-klaar lunches krijg je veel plastic afval.’
‘Onderweg nemen we schoon plastic afval wel mee naar huis.’
‘Ik vind het jammer dat in Nederland nog weinig openbare vuilnisbakken mogelijkheid
tot scheiden bieden. Dat zie je in veel andere landen al wel.’
‘Mijn goede voornemen? Anderen positief beïnvloeden en het zo verder te verspreiden.’

KLIKOLABEL

• Kitkokers
• Landbouwplastic
• Piepschuim

• Potjes
• Tubes
• Verpakkingen van kaas,

tassen

plasticircle.100-100-100.nl
• Waxinelichtcupjes

• Pakken voor zuivel

water en wijn

• Pakken voor vruchtensap,

en sauzen

• Pakken voor soep

• Pakken voor frisdrank

• Drinkpakjes

Meer info op
• Stalen siroopflessen

aluminiumfolie

• Medicijnverpakking van

(margarine, roomboter, etc.)

• Wikkels
• Dopjes van bier en frisdrank
• Frisdrankblikjes

• Verfblikken

(deodorant, verf, wc-spray, etc.)

• Spuitbussen

• Verpakkingen met inhoud

• Tuinstoelen

• Speelgoed

• Conservenblikken

• Bierblikjes

• Aluminiumfolies

• Aluminium schaaltjes

vlabekers, etc.)

• Afdekfolies (yoghurt-,

• Zakken

• Shopper boodschappen-

• Koffieverpakkingen

• Plastic bekers

vis en vlees

• Huisraad (meubelen, etc.)

• Kuipjes

(vaak met metaal laagje)
• Gebruiksvoorwerpen

• (Knijp)flessen, flacons

medicijnen en kauwgum
• Folies

• Doordrukstrips van
• Deksels

(bestaat geheel uit plastic)

zilvergekleurde binnenkant)

• Chipszakken (metalen

• Bakjes voor zuivel
• Blisterverpakkingen

Wat mag niet bij plastic,
blik en pak

niet
Wat mag wel bij plastic,
blik en pak

wel
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EEN SELECTIE UIT DE ENQUÊTE:
DAGBOEKFRAGMENT 2
30 SEPTEMBER 2019

EUROPA VRAAGT, TERWIJDE ANTWOORDT
FIGUUR 1: GELOVEN JULLIE IN AFVALSCHEIDING EN RECYCLING
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FIGUUR 2: JULLIE ZIJN OP DE HOOGTE VAN UTRECHTSE INITIATIEVEN VOOR
HET RECYCELEN VAN PLASTIC
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De 100 dagen gaan vandaag in!
Onze deelnemers tellen ijverig het
aantal plastic verpakkingen dat
ze iedere dag openen…Niet mals
die aantallen, gemiddeld openen
ze wel 20 plasticverpakkingen op
een dag. Dat moet toch omlaag
kunnen? Maar nu is het vooral zaak
om te weten in welke afvalbak het
thuishoort. Want zit er een aluminium laagje in of is het zwart plastic
dan kan het niet bij plastic afval!
Over een dag of 50 gaan we nog

EENS
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HELEMAAL ONEENS

FIGUUR 3: HOEVER VAN JULLIE HUIS IS DE DICHTSBIJZIJNE CONTAINER
VOOR PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL.
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eens tellen…

Ik heb een container voor mijn huis
Ik denk dat het plastic verpakkingsafval die ik scheid van de rest van mijn
afval, effectief worden gerecyceld.
Ik denk dat nadat de vrachtwagens de containers heeft opgeppikt, het

Ik heb een container voor persoonlijk gebruik

plastic afval in de sorteerinstallatie weer wordt vermengd met ander afval
2-5 minuten lopen

5-10 minuten lopen

35

40%
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HIGHLIGHTS VAN DE
PLASTICIRCLE WEEKOPDRACHTEN
OPDRACHT 5: WAT IS JOUW MEEST PRANGENDE VRAAG OVER
PLASTIC VERPAKKINGEN?

VERMELD MOETEN STAAN?

We kregen interessante vragen. Sommige konden we direct beantwoorden en voor andere vragen zijn we op onderzoek uitgegaan,
zoals voor deze:

Allereerst moet op elke verpakking duidelijk vermeld staan in welke
afvalbak het hoort. De weggooiwijzer van Milieu Centraal, Albert
Heijn en Nedvang is alvast een goede start.

V: In de supermarkt kan ik kiezen tussen melk in een plastic 		
verpakking of in een pak. Wat is beter voor het milieu?
A: Madame Plastique kreeg antwoord tijdens haar telefonische
interview met Suez, de verwerker van het Utrechtse plastic 		
verpakkingsafval. Klik hier om het filmpje te zien.

Het is ook héél wenselijk dat alle verpakkingen op de voorkant
een simpel kleuren- of lettersysteem krijgen, dat laat zien hoeveel
inspanning en energie het kost om een verpakking te recyclen of
wat de impact ervan op het milieu is. Dat maakt- net als bij producten met het Beter Leven Keurmerk - een bewuste keuze mogelijk.

V: Ik wil graag weten bij welk afval theezakjes horen?
A: Een hele terechte vraag want als je het opzoekt krijg je
tegenstrijdige antwoorden!
Toevallig heeft afvalverwerker Suez hier recentelijk meer
duidelijkheid over gegeven in een leuke column.
Klik hier om de column te zien.

0%

Kijk voor alle vragen en antwoorden naar het resultaat van de
weekopdracht.
OPDRACHT 6: WELKE PLASTIC VERPAKKING MOET VOLGENS JOU
DIRECT VERBODEN WORDEN?

%
100

OPDRACHT 12: WAT ZOU ER ALTIJD OP EEN PLASTICVERPAKKING

Verpakkingen die niet (goed) recyclebaar zijn omdat ze uit meerdere materialen bestaan of van zwart plastic zijn gemaakt moeten
volgens deelnemers direct verboden worden. Maar ook onnodig
dubbele of zelfs driedubbele verpakkingen. En tenslotte: de verpakkingen van enkele stuks fruit of groente zien ze ook graag direct
uit de supermarktschappen verdwijnen.
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RESULTATEN STEEKPROEVEN
DAGBOEKFRAGMENT 3
21 OKTOBER 2019
Wat leuk, ik zie deelnemers
hun dagelijkse oplossingen met
elkaar delen op het platform.
Standaard je eigen tas meenemen
bij het boodschappen natúúrlijk en
tijdens een dagje uit je afval bij je
houden tot een geschikte afvalbak
zich aandient! Superhandig - vind
ook ik - die wasbare groente- en
fruitnetjes. En bij de koffie To Go zie
ik steeds vaker mensen hun persoonlijke mok tevoorschijn halen.

Maar hoe zit dat nou met dat
scheiden, levert dat echt wat op?
Ik vraag het aan Marc Degekamp
van afvalscheidingsbedrijf SUEZ.
Om plastic scheiden thuis
makkelijker te maken geeft hij
mij het geheugensteuntje van
de 3 vragen:
1. Is het een verpakking?
2. Komt het uit de badkamer
of de keuken?
3. Is het leeg?
3 x JA = Plasticafval

PILOTWIJK TERWIJDE
Analyses van ingezameld Plastic, Blik en Pak
Vlak voor, tijdens en net
na de 100 dagen van de
PlastiCircle Challenge zijn
er in Terwijde monsters
genomen van het ingezamelde Plastic, Blik en Pak
(PBP) voor analyses. Bij
deze analyses is gekeken
wat de samenstelling is
van het ingezamelde PBP
afval.
In de cirkeldiagrammen
hiernaast zie je wat we in
de kliko’s en in de ondergrondse container aantroffen net voor en na de
challenge.

48%

47%

7%

11%

8%

18%

6%

8%

31%

16%

Pre-pilot meeting in Terwijde -

Pre-pilot meeting in Terwijde -

minicontainers/kliko’s

ondergrondse container

49%

56%

Plastic (inclusief
inzamelzakken)

Blik

5%

18%

Pak
Kunstofproduct
niet PBP geschikt

Vervuiling

17%

11%

6%

15%

11%

12%

End-pilot meeting in Terwijde -

End-pilot meeting in Terwijde -

minicontainers/kliko’s

ondergrondse container
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DAGBOEKFRAGMENT 4
6 NOVEMBER 2019
Het aantal plasticverpakkingen
dat we per dag openen is met 6
gedaald naar gemiddeld nog 14
geopende verpakkingen per dag!
Wat zo’n gezamenlijk project al
niet kan opleveren…
We nemen definitief afscheid van
plastic broodzakken, plastic honden- poepzakjes en voorverpakte
groente en fruit. Plastic boodschappentasjes worden ook niet meer
gebruikt en dubbel of zelfs driedubbel verpakte producten worden al helemaal vermeden. Onze
deelnemers zijn supergoed bezig!
Tijd dat ik de buurt in trek; op naar
winkelcentrum Terwijde!
Stiekem werp ik een blik in de
voorbijkomende boodschappenmandjes. Wat een boel plastic
verpakkingen nog zeg. Gelukkig is
mijn shampoomerk al verkrijgbaar
in een 100% gerecyclede fles.
En bij de bakker en de kleine
buurtsuper kunnen versproducten
onverpakt in de tasjes die ik van
huis heb meegenomen.

PLASTIC ZWERFT OVERAL

Er liggen momenteel meer dan 5 biljoen stukjes plastic
in de oceaan. Dit afval hoopt zich op in “oceaanafvalplekken” ook wel bekend als de Plastic Soep. Als het plastic blijft
circuleren, beïnvloedt het onze ecosystemen, gezondheid en
economieën. De oplossing ligt in een combinatie van het sluiten van de bron en het opruimen van wat zich al in het milieu
heeft opgehoopt. En dat is veel: geschat wordt dat er in 2050
meer plastic dan vis in de zee zit.
In de Europese Unie wordt jaarlijks meer dan 25,8 miljoen
ton plastic afval geproduceerd waarvan slechts 29,7%
wordt gerecycleerd. Europa is al ver met het hergebruiken
van plastic, maar we zijn er nog lang niet. 60% van het
plasticafval is afkomstig van supermarktproducten, eten,
drinken en allerlei huishoudelijke producten. Dit verdwijnt
nog té vaak tussen het restafval.

INITIATIEVEN OM HET TIJ TE KEREN

PlastiCircle wil hier verandering in brengen. En we zijn zeker niet
de enige. De Plastic Soup Foundation zet zich bijvoorbeeld sterk
in voor het vergroten van kennis en bewustwording over plastic
zwerfafval en de gevolgen daarvan. Plastics verdwijnen wat hen
betreft helemaal als productiemateriaal zodat de bron van vervuiling opdroogt.

En dat is veel: geschat wordt dat er in 2050
meer plastic dan vis in de zee zit
De Nederlander Bojan Slat gaat het probleem te lijf met zijn technologische uitvinding The Ocean Cleanup system waarmee hij
plasticafval uit zee filtert. Een systeem dat hij nu ook uitbreidt naar
riviermondingen.
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Wetenschappers ontwikkelen biologisch afbreekbare alternatieven
van plantaardige grondstoffen. Zowel voor verpakkingen als folies
zijn inmiddels aardolievrije producten beschikbaar.
En het bedrijfsleven spant zich nu ook in voor verbetering. De
toeristische sector bijvoorbeeld, lanceerde in 2019 de International
Tourism Plastic Pledge die het gebruik van plastic wil verminderen
want uit onderzoek blijkt dat hotelkamerbezoekers nog meer plasticafval genereren dan een normaal huishouden.
WEGWERP- EN MICROPLASTICS BELANGRIJKE BOOSDOENERS

Eénmalig plastic of Single Use Plastics (SUP) is de belangrijkste
oorzaak van plastic zwerfafval. Het is een wereldwijd probleem,
vooral in landen waar afval niet wordt opgehaald of plastic niet
apart gescheiden kan worden ingeleverd. Gelukkig heeft de EU
per 2021 een verbod ingesteld voor wegwerpplastic dat vaak in
zee belandt: borden, bestek, rietjes, ballonstokjes en wattenstaafjes. Helaas geldt dit nog niet voor alle wegwerpplastics die vaak
in het milieu belanden.
Elke seconde worden wereldwijd 20.000 plastic flesjes verkocht.
Per minuut zijn dat er 1 miljoen en per jaar 480 miljard. Slechts
zeven procent van de flessen worden gerecycled, ondanks het
feit dat het gebruikte materiaal (PET) zich er goed voor leent. PET
zinkt, maar flessendoppen niet. Op stranden spoelen daardoor
meer doppen aan dan flessen. Na afgebroken zwerfplastic is
slijtstof van autobanden en kleding de grootste bron van microplastics in het oppervlaktewater.
Een ander milieu aspect is dat bij langdurige blootstelling aan
zonlicht vaak broeikasgassen als methaan en ethyleen uit plastics
vrijkomen.

OMVANGRIJK PROBLEEM VERGT OMVANGRIJKE AANPAK

Om te voorkomen dat plasticafval in het milieu blijft belanden
moeten er internationaal stappen gezet worden richting:
- Minder plastic produceren;
- Andere materialen kiezen;
- Optimaal recyclen en hergebruiken van verpakkingen
(zoals statiegeldflessen).
Bewustwording en beloning van duurzaam gedrag kunnen hier
een belangrijke rol bij spelen.
Als burger kun je bijdragen door bijvoorbeeld op “plastic dieet”
te gaan, je aan te sluiten bij initiatieven als de Trash hunters club
of World cleanup day.

Bronnen: Klimaatplein.com, www.duurzaamnieuws.nl,
		
PlasticSoupFoundation.org, PlastiCircle.eu
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DAGBOEKFRAGMENT 5
12 DECEMBER 2019
De dagen worden kouder en korter
maar thuis des te gezelliger.
Ik kreeg van de sint een armband
van gerecycled plastic die ingepakt was in een mooi sjaaltje…
dubbel duurzaam en leuk!! Mijn
kerstboom ga ik dit jaar versieren
met ijsbloemen en sterren die ik
uit petflessen en bakjes knip. Een
leuk werkje én een cadeautje voor
mezelf en het milieu.

WAT GEBEURT ER
IN ANDERE STEDEN?

Ik ga op bezoek bij een gezin uit
Terwijde dat graag plastic wil scheiden maar wat hoort er nou wel en
niet bij? Tijdens de grote plasticafval quizz zien we dat ze al heel
goed op weg zijn.
Valencia

Alba Iulia

Valencia was de eerste stad die PlastiCircle innovaties op
het gebied van inzameling, transport, sorteren en recycling
implementeerde en testte. De test vond plaats in de wijk Sant
Marcelli en liep van 1 mei 2019 tot 31 juli 2019. De pilot was
daar iets anders opgezet. In de wijk waren een aantal aangepaste bovengrondse containers geplaatst en aan iedere
deelnemer was een pas uitgereikt.

ten konden na verloop van tijd worden ingewisseld voor verschillende beloningen zoals bioscoopbezoek, korting bij de bibliotheek en
dergelijke. Daarnaast zijn er workshops en andere bijeenkomsten
georganiseerd. Uiteraard werd in Valencia ook gekeken naar het
optimaliseren van de inzamelroutes. Wil je meer weten? Neem dan
een kijkje op https://supermarcelina.com/.

Deelnemers boden de pas aan en een printer printte een
label. De deelnemer plakte het label op de zak met plastic afval en gooide deze in de container. Iedere zak werd
geïdentificeerd en geanalyseerd. Op basis van de “kwaliteit”
van het aangeboden afval konden deelnemers ecopunten
verdienen. Hoe beter de sortering, hoe meer punten. De pun-

De pilot in Alba Iulia staat gepland voor mei 2020 tot eind juli 2020
en zal worden gehouden in de wijk Goldis. De uitvoering van de
pilot zal ongeveer gelijk zijn aan de uitvoering van die in Valencia.
Maar er is een groot verschil. In Alba Iulia speelt de “beheerder”
van een complex een belangrijke rol in de afvoer van afval. Daar
zal eerst over moeten worden nagedacht voordat dat met de pilot
kan worden begonnen.
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door Eric Velthuizen

DAGBOEKFRAGMENT 6
6 JANUARI 2020

De 100 dagen Challenge zit er weer
op, HULDE aan de deelnemers uit
Terwijde!
Plasticafval scheiden leverde ons
écht wat op, zoals:
1. Méér kennis over plasticafval en
2. Over hoe gemeente en bedrijven
bewoners kunnen steunen bij
afvalscheiden
3. Samenwerking lokaal en internationaal door kennis te delen
Terwijde ga zo door!

Kunststoffen (plastic) hebben de maatschappij veel gebracht.
Goedkope kleding, smartphones, auto-onderdelen en
verpakkingen voor voedsel. In het laatste geval blijft voedsel langer houdbaar en krijgen bacteriën minder kans. Het
vergaat niet, is in allerlei vormen en kleuren te maken, licht,
sterk, eenvoudig te produceren en goedkoop. Voldoende
redenen waarom er nu teveel van is. We hebben ons alleen
nooit gerealiseerd, net als bij andere afvalstoffen, dat we het
ook een keer weggooien of dat er in sommige landen geen
inzamelstructuur voor afvalstoffen is. Plastic afval komen we
nu overal ter wereld tegen.

nen en scheiden van plastics. Daar biedt de techniek uitkomst.
Met nascheiden van restafval kan plastic in het restafval worden
afgescheiden en opnieuw worden ingezet. Deze techniek is relatief
nieuw en nog in ontwikkeling. Maar ook dat zal uiteindelijk niet
genoeg zijn. 100% Recycling is noodzakelijk als we in 2050 circulair
willen zijn; want dat is het uiteindelijke doel. Dat betekent dat het
verpakkingslandschap zal veranderen. Plastic verpakkingen
worden anders ontworpen zodat ze kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt; als vorm (fles) of als materiaal (granulaat).
Misschien niet met alle kleuren en vormen die we nu kennen,
maar wel met de gewenste functionaliteiten.

LESSONS LEARNED…
De goede kwaliteiten van plastic maken ook dat we er geen
afstand van nemen. Maatschappelijk initiatief is er al: Plastic
zakken zijn inmiddels in veel landen verboden. Herbruikbare
zakken worden nu overal verkocht. Organisaties werken
samen aan verminderen van verpakking of het verhogen van
het percentage hergebruik. Maar de afvalberg blijft groeien
zonder verdere ingrepen. De Europese Commissie, nationale
overheden en bedrijven realiseren zich dat andere maatregelen nodig zijn.
Zoals vanaf 2025 mogen plastic roerstaafjes, ballonnen of
bordjes niet meer maar alleen afbreekbare of herbruikbare
alternatieven. Daarmee wordt zwerfafval voorkomen; op
land en in zee. Onlangs werd bekend dat grote verpakkende
bedrijven het aandeel gerecycled materiaal in nieuwe verpakkingen willen verhogen naar 30%. En dat ze méér willen
terugwinnen uit het afval.
Met alleen bronscheiding komen we er waarschijnlijk niet.
Het blijkt best lastig om inwoners te informeren over herkenFotografie: Loïs de Vries
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PROJECT PARTNERS PLASTICIRLE

20 Europese partners, onder leiding van het onderzoeks- en innovatie centrum voor verpakking en logistiek ITENE, werken aan het
heruitvinden van het behandelingsproces van plastic verpakkingen.
De partners uit acht Europese landen en gebruiken hun uitgebreide multidisciplinaire en complementaire expertise om recycling
toegankelijker, kosteneffectiever en winstgevender te maken voor
zowel burgers als professionals.
Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon
2020 Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese
Unie onder subsidieovereenkomst nr. 730292
Vrijwaring: De verantwoordelijkheid voor fouten of omissies ligt volledig en uitsluitend bij de uitgever. De inhoud geeft niet noodzakelijker wijs de mening
van de Europese Commissie weer. De Europese Commissie is ook niet verantwoordelijk voor enig gebruik van de informatie in dit document.

INFO@PLASTICIRCLE.EU
@CIRC_ECONOMY & #PLASTICIRCLE
LINKEDINCOM/GROUPS/12055948

Dit is een uitgave van de gemeente Utrecht,
Stadsbedrijven.
Kijk voor meer informatie
op www.utrecht.nl/plastic

