
Wel in de glasbak 

Alle verpakkingen van glas die drank, voedsel of cosmetica bevatten, zoals
•  Potjes en flessen van pastasaus, jam, mayonaise, groenten

• Wijn-, sap-, olie- en azijnflessen

• Kruidenpotjes

• Flesjes van parfum en medicijnen

• Crème potjes

• Deodorantrollers van glas

Wat mag  
in de  
glasbak? 
We helpen u graag op weg:
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Tips

 •  Al uw verpakkingen van glas kunt u brengen naar de 
glasbak in uw buurt.

 •  Onthoud: alleen verpakkingen van glas mogen in de 
glasbak.

 •  Sorteer uw glas op wit en bont: glasbakken 
worden geleegd door vrachtwagens (of andere 
inzamelvoertuigen) die verschillende compartimenten 
hebben voor de verschillende kleuren glas.

 •  Glas weggooien mag gewoon met restjes en deksels, 
omspoelen is niet nodig.

 •  Een volle fles of pot? Leeg deze dan even in de 
restafvalbak of, als het etenswaar is, in de  
gft-container.
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Niet in de glasbak 

Alles van glas- en aardewerk dat geen verpakking is, zoals:
•  Ruiten

•  (Kristallen) glazen

•  Thee- en wijnglazen

•  (Jenever)kruiken

•  Serviesgoed

•  Spiegels

•  Hittebestendig glas (oven- en magnetronschalen)

•  Porseleinen vazen, bloempotten  

•  Vazen en bloempotten

•  Gloeilampen (bij klein chemisch afval)

•  TL-buizen (bij klein chemisch afval)

•   Potjes en flesjes waar nog medicijn in zit  

(naar de apotheker of de milieustraat)

 Waar laat ik deze spullen 
dan wel?

•  Kringloopwinkel: als het nog heel is (serviesgoed,  

glazen, vazen, ovenschalen etc.).

•  Milieustraat: als het te groot is voor de  

restafvalcontainer (spiegels, ruiten etc.).

•  Restafvalcontainer: alles wat na scheiden  

overblijft en in de restafvalcontainer past. 

Waarom glas scheiden?
Glas kent veel toepassingen als verpakking van allerlei producten. 
Verpakkingen van glas zijn volledig en eindeloos recyclebaar, zonder 
kwaliteitsverlies. Apart ingezameld glas is voor 100% te gebruiken  
om nieuw glas van te maken. Oud glas hergebruiken voor nieuw 
glas kost een kwart minder energie dan helemaal nieuw glas maken. 
Nieuwe flessen en potjes zijn overigens al voor 85% van hergebruikt 
glas gemaakt.


