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WIJ GELOVEN 
NIET IN AFVAL, 

U TOCH OOK NIET?
Hoe maak ik een 

schaal van oud papier? 
U ziet het hier:

HOEVEEL 
PAPIER 
GOOIT Ú 
WEG? 

Ieder jaar valt er zo’n 35 kilo reclamedrukwerk op uw 
deurmat. En dan ontvangt u ook nog het nodige papier en 
karton door abonnementen en bestellingen. U kunt wel zelf 
bepalen hoeveel papier uw huis binnenkomt. Bijvoorbeeld 
door minder te printen en zoveel mogelijk online te lezen. 
Weet u dat oud papier en karton maar liefst zes tot zeven 
keer als grondstof worden hergebruikt voor de productie 
van nieuw papier, servetjes, wc- en keukenrollen? 

Nee met brievenbussticker 
Plak een sticker op de brievenbus 
tegen ongeadresseerd drukwerk. 
Met de NEE-NEE-sticker ontvangt 
u geen reclamedrukwerk en geen 
huis-aan-huisbladen meer. Met 
de NEE-JA-sticker krijgt u geen 
reclamedrukwerk maar wél 
huis-aan-huisbladen. De stickers 
zijn gratis af te halen bij onze 
milieustraten in Schiedam en 
Vlaardingen of bij het gemeentehuis. 
Via www.post� lter.nl kunt u 
zich ook afmelden voor 
geadresseerde reclame.

Geen print maar digitaal
Alle reclamefolders die verspreid worden, 
kunt u ook online bekijken via Spotta.nl, 
Foldersenkranten.nl, Folderz.nl, Folderaar.nl of 
met de app Reclamefolder. Zo mist u geen enkele 
aanbieding en voorkomt u onnodig papiergebruik. 
En tegenwoordig zijn ook kranten en tijdschriften 
vaak digitaal te lezen. Winkelt u online? Gooi 
de verpakking van karton ook gescheiden weg 
of gebruik het eens om te knutselen. Van een 
kartonnen doos maak je heel veel moois!

NOG MEER TIPS?
Wilt u nog meer informatie 

over het voorkomen van papierafval of heeft 
u zelf nog slimme tips of leuke suggesties? 
Ga naar onze Facebookpagina IradoNL of 

onze website www.irado.nl. 
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DOE JEZELF EN HET MILIEU 
EEN GROOT PLEZIER
EN ZEG ‘NEE’ TEGEN 
ONGEVRAAGD PAPIER!

Naar de papiercontainer
Heeft u toch oud papier breng het dan naar 
de papiercontainer. Heeft u ruimte om een 
papiercontainer in uw tuin te plaatsen? Vraag 
er één aan via het formulier op onze website 
en u ontvangt uw eigen papiercontainer en 
informatie over gebruik en ophaaldagen. 
Dat maakt papier scheiden nog 
gemakkelijker. En zijn ook de scholen 
en verenigingen er blij mee.


