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Oud papier is geen afval maar grondstof: lever het gescheiden in!
Als u deze krant straks uit hebt, dan doet u ‘m bij het oud papier. U brengt ‘m naar
de papiercontainer op het milieueiland bij u in de wijk of bij het winkelcentrum. Of hij
gaat naar een school, (sport)club, kerk of vereniging die namens de gemeente oud
papier inzamelt. En dan? Wat gebeurt er eigenlijk daarna met gescheiden aangeleverd
oud papier en karton?

Schoon en droog
Om oud papier en karton
te kunnen hergebruiken,
moet het schoon en droog
zijn. Daarom mag het
niet bij het restafval maar
moet het thuis gescheiden
worden ingezameld. In het
restafval raakt het vervuild
door etensresten.
3,5 miljoen kg oud papier
wordt nog verspild
Alle inwoners van Zoeter-
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Zo laat een leerling van ’t Schrijverke zien dat je oud papier moet scheiden

Oud papier en karton is
een belangrijke grondstof
voor de productie van
nieuw papier en karton.
80% van het in Nederland gemaakt papier en
karton bestaat uit oud
papier en karton. Uw oud
papier is dus geen afval
maar een waardevolle
grondstof. Het gescheiden ingezamelde oud
papier en karton gaat naar
recyclingbedrijven, die
het reinigen, sorteren en
als secundaire grondstof
aanleveren aan papier- en
kartonfabrieken. Zij maken
er weer nieuw papier en
karton van, bijvoorbeeld
krantenpapier of kartonnen dozen. Zo worden
veel primaire grondstoffen
(hout) bespaard. Uw oud
papier en karton is dus
geen afval. Van deze krant
wordt weer nieuw krantenpapier gemaakt. Al het in
ons land gescheiden oud
papier en karton wordt
gegarandeerd hergebruikt.
Niets wordt met het restafval verbrand. Nederland is
met 86% papierrecycling
een koploper in Europa, en
ook wereldwijd.

Wat mag wel en wat niet bij het oud papier?

meer tezamen gebruiken
meer dan 10 miljoen kg
papier en karton per jaar,
dat is ongeveer 95 kg per
persoon. Daarvan is 82
kg inzamelbaar. De rest
bestaat uit bijvoorbeeld
vervuild keukenpapier
(restafval) en papier dat
niet in de oudpapierstroom terechtkomt, zoals
boeken. Inwoners van
Zoetermeer doen geen
82 kg maar slechts 52
kg bij het oud papier. Uit
onderzoek blijkt dat er nog
30 kg herbruikbaar oud
papier in het restafval zit.
Dat is 11% van de 270
kg restafval die inwoners
jaarlijks ‘produceren’. Die
30 kg per inwoner, 3,5
miljoen kg in totaal, wordt
dus niet hergebruikt maar
met het restafval verbrand.
Dat is verspilling van 3,5
miljoen kg waardevolle
grondstoffen. Oud papier
scheiden in Zoetermeer
kan dus nog een stuk
beter. Helpt u mee? U kunt
een dagje Efteling winnen, en er zijn meer leuke
campagne-acties. Lees
verder én houd de media
in de gaten.

(oud) papier en karton
(per inwoner, per jaar)
Gebruik

95 kg

Inzamelbaar

82 kg

Ingezameld

52 kg

Nog in restafval 30 kg
Restafval

270 kg

Van afval naar grondstof
De gemeente Zoetermeer
wil het milieu zo min
mogelijk belasten, zoveel
mogelijk grondstoffen hergebruiken en de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk
houden. De gemeente
voert daarom actief beleid
op het scheiden van
herbruikbare afvalstromen,
zoals oud papier. Daartoe
organiseert zij regelmatig
campagnes om inwoners
bewust te maken van het
belang van gescheiden
afvalinzameling en hen te
activeren hun herbruikbare
afval op de juiste manier
in te zamelen. Een omslag
maken van afval weggooien naar grondstoffen
hergebruiken, dat is het
doel.
Daarom oud papier
scheiden
Oud papier scheiden is
goed voor het milieu. Het
bespaart waardevolle
grondstoffen (hout) en
energie. En het scheelt
een hele berg afval. Maar
oud papier scheiden is
ook goed voor de portemonnee. Uw portemonnee, want via de afvalstoffenheffing betaalt u mee
aan de afvalverwerkingskosten van de gemeente.
Als geen 30 kg maar nog
maar 15 kg oud papier per
inwoner bij het restafval
zou worden gedaan, en
de andere 15 kg gescheiden zou worden ingeleverd, dan bespaart dat
ongeveer e 150.000 aan
afvalverbrandingskosten.
Elk jaar weer.

Wel bij oud papier:
• Kranten, tijdschriften, folders (zonder plastic hoesje)
• Print- en kopieerpapier
• Enveloppen
• Dozen en doosjes van (golf)karton
Niet bij oud papier :
• Nat, vet of vuil oud papier en karton
• Doos van de afhaalpizza
• Melk-, yoghurt- en sappakken
• Papier en karton met een plastic laagje

Extra inkomsten
voor scholen, (sport)
verenigingen en kerken
Naast dat het goed is voor
het milieu is er nóg een hele
goede reden om uw oud
papier te scheiden. Ruim
120 scholen, (sport)verenigingen en kerken zamelen
in Zoetermeer namens de
gemeente oud papier en
karton in. Bij sommige staat
een speciale container bij
hun locatie, andere inzamelaars halen ook geregeld oud
papier huis-aan-huis op. Oud
papier inzamelen betekent
voor hen een welkome extra
inkomstenbron. Zij ontvangen

daarvoor een vergoeding van
de gemeente en van de oudpapieronderneming, die het
oud papier van hen afneemt.
Veel inzamelaars sparen zo
voor een concreet doel, bijvoorbeeld nieuw buitenspeelmateriaal of een opknapbeurt
van het clubhuis. 5.000 kg
oud papier levert hen al gauw
ruim e 400 op. Uw oud papier is voor deze inzamelaars
geld waard. Geef uw oud
papier dus aan hen!
Papier hier!
Om meer oud papier bij
inwoners gescheiden in te
zamelen voert de gemeente

een inzamelcampagne, getiteld Papier hier!. Met goede
voorzieningen maakt zij het
inwoners zo gemakkelijk
mogelijk oud papier thuis te
scheiden. Verspreid over 52
locaties in de gemeente staan
135 papiercontainers waar u
uw oud papier in kunt doen.
U vindt de containers op de
milieueilanden in de wijk en
bij winkelcentra. Daarnaast
staan er speciale containers
bij de ruim 120 inzamelende
scholen, (sport)verenigingen
en kerken. Zo is oud papier
zelf thuis scheiden en even
wegbrengen een kleine moeite voor u. Makkelijk toch?

Milieuwethouder Klaasjan de Jong geeft samen met leerlingen van basisschool ’t Schrijverke het
startsein voor de inzamelcampagne Papier hier!

Wist u dat 1.000 kg
gescheiden ingeleverd
oud papier en karton 3,3
bomen aan grondstoffen bespaart? Totaal
in Nederland besparen
we jaarlijks 8,5 miljoen
bomen, dankzij
papierrecycling
en dankzij u.

Waar en wanneer kunt u dichtbij
uw oud papier en karton kwijt?
Ga naar de oudpapierzoeker op
www.zoetermeer.nl/papierhier en
vind snel een inzamelaar bij u in de
buurt.

Meer weten? Ga naar:
www.zoetermeer.nl/papierhier: alles over papier
scheiden, de campagne Papier hier! en acties
www.facebook.com/gemeentezoetermeer: stand van
zaken en campagne-acties
www.papierenkarton.nl: over duurzaamheid
www.prn.nl: over de kringloop

