Waarom papier &
karton scheiden?
Omdat dat
hout en energie bespaart.

Een kleine moeite,
leuk om te doen. Is uw
bijdrage aan het milieu:
behoud van kostbare
materialen die heel goed
opnieuw zijn te gebruiken.

1.000 kg oudpapier
bespaart 3,3 bomen.

Scheelt een
hele berg afval.

In Nederland gemaakt
nieuw papier en karton
bestaat voor ruim 80% uit
oudpapier. Oudpapier is
dus de belangrijkste
grondstofbron.

Minder afval = minder
afvalverwerkingskosten =
goed voor de portemonnee
van gemeente en inwoners.
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Nieuw papier
=
gemaakt van
oudpapier?

ruim

De grondstof
voor papier &
karton is hout
of oudpapier.

80%
oudpapier

Bos =
CO2-reductie
CO2
CO2

Bomen zijn de longen
van de aarde. Zij halen
CO2 uit de lucht.

Hout is een duurzame en
hernieuwbare grondstof.
Duurzaam papier is gemaakt
met hout uit zorgvuldig
beheerd bos.

CO2
CO2
Papier wordt gemaakt
met houtvezels. Daarin
zit de CO2opgeslagen.
Een vel papier = CO2-opslag.
Dat geldt ook voor gerecycled papier.

Wist u dat het bos in
Europa ieder jaar groeit
met een oppervlakte
zo groot als 1,5 miljoen
voetbalvelden?

Voor gebruikte bomen worden
(meer) nieuwe bomen teruggezet.
Met een FSC of PEFC logo kunt u er
zeker van zijn dat dit echt zo is.

Papier & karton,
wie gebruikt
het niet?

Iedereen gebruikt papier en
karton. Dat begint al aan de
ontbijttafel met de krant,
het hagelslagdoosje en het
pak sinaasappelsap.

Oudpapier
scheiden =
recycling &
hergebruik

Dat gebeurt mede dankzij
de productiebossen van de
papier- en kartonfabrieken.

We
gebruiken
ongeveer
95 kg papier en karton
per persoon per jaar.

Zo'n 75 kg doen we na
gebruik weg. 20 kg zijn boeken e.d.,
die niet bij het oudpapier belanden.

Houd oudpapier
gescheiden
van het restafval.

Krant uit? Doos leeg?
Doe deze dan bij
het oudpapier.

Dan blijft het
schoon en droog,
een voorwaarde
voor hergebruik.

Nederland is met 84%
papierrecycling een
koploper in de wereld.

Jaarlijks wordt ongeveer
60 kg oudpapier
gescheiden gehouden.
Nog 15 kg herbruikbaar
oudpapier belandt
in het restafval.

Oudpapier scheiden in:
speciale gemeentelijke
wijkcontainer, papiercontainer
thuis, container school/
club/vereniging/kerk.

NIET
nat, vet, vuil oudpapier; doos
afhaalpizza, drankenkartons, papier/
karton met plastic laagje.

WEL
krant, tijdschrift, folder, dozen & doosjes,
printjes, enveloppen, catalogi.

Wat WEL en
NIET bij het
oudpapier?

Wat
gebeurt er
na het
scheiden?

Gescheiden ingezameld
oudpapier gaat naar de
oudpapieronderneming.

De gemeente zamelt
gescheiden oudpapier in
(of laat dit doen).

De oudpapieronderneming
levert het oudpapier
aan als grondstof aan de
papier- en kartonfabrieken.

Daar wordt het
gereinigd, gesorteerd en
in balen geperst.
Papier- en kartonfabrieken
maken er weer nieuw
papieren karton van,
bijvoorbeeld krantenpapier
of kartonnen dozen.
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