THEMA: TEXTIEL

Afvalnieuws
Textiel apart
voor het goede doel!
Bilthoven
• De Kwinkelier nabij de Albert Heijn
• Neptunuslaan bij Super de Boer
• Donsvlinder tegenover de
supermarkt, Gregoriuslaan 1
• Planetenbaan
De Bilt
• Milieustraat, Weltevreden 22
• Buys Ballotweg
• Burgemeester De Withstraat
• Henri Dunantplein
Maartensdijk
• Prinses Marijkelaan, winkelcentrum
Marijkehof
Hollandse Rading
• Spoorlaan
Groenekan
• Groenekanseweg na viaduct
Westbroek
• Wolkammerweg bij parkeerplaats

Wist u dat ?
De recycling van textiel de meeste CO2besparing geeft? Van alle recyclebare
afvalstromen zoals glas, GFT, oud papier,
plastic verpakkingsafval en textiel geeft
de recycling van textiel de hoogste CO2besparing. De recycling van 1 kg textiel
bespaart een uitstoot van 3,4 kg CO2.
Dat staat gelijk aan 18 km autorijden.

Hoeveel textiel hebben we eigenlijk?
Gemiddeld gooit elke inwoner van Utrecht per jaar gemiddeld bijna 4,5 kilo
kleding, schoenen, dekens, handdoeken en ander textiel apart weg. Toch belandt
er in de gemeente De Bilt nog ruim 6 kilo per inwoner bij het restafval (in de grijze
container). Dat is pure verspilling, want dit textiel wordt verbrand en kan nooit meer
als tweedehands kleding worden hergebruikt of worden gerecycled tot poetsdoeken,
matrasvullingen of zelfs isolatiemateriaal voor woningen.

Waarom scheiden?
Met draagbare kleding kunt u andere mensen nog een plezier doen. De
liefdadigheidsinstellingen en de kringloopwinkel krijgen bovendien een vergoeding
voor textiel dat naar de textielindustrie gaat. Tenslotte hoeft er minder nieuwe kleding
te worden gemaakt. Dat scheelt grondstoffen en is daardoor beter voor het milieu.
Bovendien kost de verwerking van het textiel dat in het restafval verdwijnt geld, terwijl
het gescheiden textiel geld oplevert.

DOE MEER
MET AFVAL
Deze campagne is een initiatief
van alle Utrechtse gemeenten

Waar kunt u uw textiel kwijt?
In de gemeente De Bilt komen liefdadigheidsinstellingen het textiel 6 x per jaar huisaan-huis ophalen. Vooraf krijgt u hiervoor een speciale zak in de brievenbus. Op
www.debilt.nl vindt u de inzamelaars die dit jaar het textiel inzamelen. Daarnaast
staan er textielcontainers verspreid door de gemeente. Ook kunt u uw kleding en
schoenen inleveren bij de kringloopwinkels van Emmaus in De Bilt en Bilthoven. Alle
textiel moet u in verband met de hygiëne in een gesloten plastic zak inleveren.

Foto: Stichting KICI Kledinginzameling

Adressen
textielcontainers:

In De Bilt werd er in 2009 180.000 kilo textiel gescheiden ingezameld.
Toch zit de gemeente daarmee onder de landelijke doelstelling om
ongeveer 50% van al het voor u overbodige textiel apart in te zamelen.
De meeste gemeenten in Nederland halen die norm, dus dat moet in De
Bilt ook kunnen!

Geef TEXTIEL
en schoenen
een tweede leven!
Puilt uw kledingkast uit, past die broek niet meer of zijn die schoenen
te klein of uit de mode? Gooi ze dan niet weg. Vaak kunt u met uw
afgedankte kleren of schoenen iemand anders weer blij maken.
In speciale bedrijven wordt het textiel
gesorteerd, soms gereinigd en vervolgens te koop aangeboden in tweedehands kledingwinkels en kringloopwinkels. Ook gaat veel van het ingezamelde
textiel naar daklozen, arme landen of
rampgebieden.
Zelfs kapotte kleding kan opnieuw worden gebruikt. Hiervan worden bijvoorbeeld poetsdoeken gemaakt. En van
gordijnen en beddengoed weer vullingen
voor matrassen.Sinds kort wordt textiel

zelfs verwerkt tot isolatiemateriaal voor
woningen.
Dit lukt alleen als u en ik het textiel niet
in de gewone afvalbak gooien, maar
apart inleveren. Al het textiel dat in het
restafval verdwijnt wordt namelijk verbrandt en kan nooit meer worden hergebruikt.

Het goede goed
Onder textiel verstaan we
alle stoffen die gebreid,
gehaakt, geknoopt, geweven
of gesponnen zijn. Dus alles
van T-shirts, spijkerbroeken,
feestjurken tot aan gordijnen,
lakens, thee- en handdoeken. En zelfs schoenen. Maar
mag dat allemaal in de textielzak of -container?

Kortom, doe meer met afval, scheid
uw oude goed en verspil het niet!

Wat WEL

Vier manieren
van inzamelen

Vier manieren
van ‘verwerking’

In de Utrechtse gemeente kunt
u op verschillende manieren
uw ‘oude’ textiel en schoenen
kwijt. Dit verschilt enigszins per
gemeente.

Al het ingezamelde textiel kan
op vier verschillende manieren
worden verwerkt, namelijk:

1.

In een gesloten zak in een van de
(ondergrondse) textielcontainers op
pleinen en bij winkelcentra in uw
gemeente gooien.

2.

U kunt textiel en schoenen enkele
keren per jaar meegeven tijdens
een huis-aan-huis inzamelactie.
Hiervoor ontvangt u vooraf een
plastic zak. Die vult u en zet u op
de ophaaldag aan de weg.

3.

Bij de kringloopwinkel of -centrum.

4.

Op het afvalbrengstation of de
milieustraat van uw gemeente.

1.

De liefdadigheidsinstelling of het
kringloopbedrijf verkoopt het ingezamelde textiel als tweedehands
kleding aan winkels in Nederland
of in het buitenland.

2.

De liefdadigheidsinstelling vervoert
het ingezamelde textiel naar een
arm land of rampgebied, waar het
textiel opnieuw wordt gebruikt of
gedragen.

3.

De liefdadigheidsinstelling verkoopt
het textiel aan een bedrijf dat het
textiel sorteert en weer verder verkoopt. De liefdadigheidsinstelling
gebruikt de opbrengst (het geld)
voor diverse goede doelen.

4.

Kapot textiel gaat naar speciale
bedrijven die er poetsdoeken,
matrasvullingen of zelfs isolatiemateriaal voor woningen van maken.

www.doemeermetafval.nl
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kleding
schoenen, laarzen,
gympen en sandalen
(per paar gebonden)
gordijnen en vitrage
dekbedhoezen, lakens
en dekens
handdoeken, washandjes,
theedoeken
dassen, riemen, hoeden
en petten

Al het textiel dat u aanbiedt,
dient schoon te zijn en in een
gesloten zak te zitten!
Aanvullende regels van de inzamelende liefdadigheidsinstellingen
vindt u op de zak of de container.
Daar leest u bijvoorbeeld of u ook
kapot en versleten textiel kunt aanbieden en of schoenen welkom zijn.

Wat NIET
•
•
•
•

vloerbedekking en tapijt
matrassen, dekbedden
en kussens
zwaar vervuild textiel
natte kleding of natte
schoenen

THEMA: PAPIER

Afvalnieuws
Papier is goud waard

• Gebruik schrijfblokken met een
ringbandje, zodat u het papier aan
twee kanten kunt beschrijven.
• Ongewild reclamedrukwerk? Plak
een NEE-JA of NEE-NEE sticker op
uw brievenbus. Dat bespaart 34 kilo
drukwerk per brievenbus per jaar.
De sticker is op veel plaatsen gratis
verkrijgbaar, onder andere bij de
receptie van het stadhuis.

Proef met minicontainer voor oud papier
De gemeente wil graag dat de hoeveelheid te recyclen oud papier stijgt. Om dit te
bereiken heeft zij afgelopen jaar in Hollandsche Rading en Groenekan een proef
uitgevoerd, waarbij alle bewoners een minicontainer voor het oud papier kregen. Na
ruim een jaar blijkt dat er met de minicontainers gemiddeld 24% meer papier wordt
ingezameld. Bovendien zijn de bewoners erg tevreden over het gebruiksgemak van de
container. Daarom gaat de gemeente begin 2011 voor alle laagbouw huishoudens
papiercontainers ter beschikking stellen. Hierdoor zal ongetwijfeld nog meer
gescheiden papier worden ingezameld.

Waarom scheiden?
Het loont de moeite om oud papier apart te houden en niet alleen voor het milieu.
Scholen, verenigingen en kerken die oud papier inzamelen krijgen hiervoor een
vergoeding waarmee ze wat extra’s kunnen doen. De gemeente brengt het papier
naar een recyclebedrijf. Dat brengt geld op. Papier dat met het restafval wordt
verbrand kóst geld en een bruikbare grondstof voor nieuw papier.

• Wilt u ook geen geadresseerd
reclamedrukwerk meer ontvangen?
Meldt u dan af op www.infofilter.nl

Papierinzameling De Bilt
Huis-aan-huis-inzameling

Wegbrengen

• Mist u de reclamefolders? U kunt
de meeste folders ook per e-mail
ontvangen.

In de gemeente De Bilt halen vrijwilligers van diverse verenigingen
het papier in elke kern 1x per
maand op.
• Maartensdijk en Groenekan
elke 2e zaterdag van de maand
• Hollandsche Rading
elke laatste zaterdag van de
maand
• Bilthoven (gebied 1)
elke 1e zaterdag van de maand
• De Bilt (gebied 2)
elke 3e zaterdag van de maand
• Westbroek
eenmaal per maand op donderdag of vrijdag (na publicatie)

Naast de huis-aan-huis-inzameling bestaat er de mogelijkheid
oud papier weg te brengen naar
scholen, vereningingen en kerken.
• De Bilt: St. Michaëlschool,
Groen van Prinstererschool,
Basisschool De Regenboog,
De Rietakker, FC De Bilt,
Dorpskerk, Patioschool, Onze
Lieve Vrouweparochie en de
Immanuëlkerk.
• Bilthoven: Opstandingskerk,
De Poolster, Laurensschool,
Everdingenschool, Berg en
Boschschool, Woudkapel,
Theresiaschool, NOVA
(korfbalvereninging).
• Ook kunt u papier wegbrengen
naar de milieustraat op
Weltevreden 22 in De Bilt.

DOE MEER
MET AFVAL
Deze campagne is een initiatief
van alle Utrechtse gemeenten

Foto: SITA Paper Recycling and Trading

T!ps

In de gemeente De Bilt wordt jaarlijks circa 3 miljoen kilo oud papier
en karton ingezameld. Dat is gemiddeld 71 kg per inwoner. Uit de
sorteerproeven van 2009 blijkt dat er helaas nog gemiddeld 16%
bruikbaar oud papier in het restafval (de grijze container) verdwijnt. Dat
is gemiddeld 30 kilo per inwoner.

DE KRINGLOOP VAN PAPIER
De weg van brievenbus naar
brievenbus.
Bijna al het papier dat we gebruiken
wordt via de gescheiden oud papierinzameling weer nieuw papier. Hoe gaat
dat in zijn werk?
Papier wordt ingezameld door vrijwilligers of de gemeente. Sita Paper
Recycling and Trading sorteert het ingezamelde papier van bijna alle Utrechtse
gemeenten. Het papier en karton wordt
van elkaar gescheiden. Ook halen zij de
verontreinigingen eruit. Vervolgens persen zij het in balen. Deze balen gaan
naar papierfabrieken in binnen- en buitenland, die het gebruiken als grondstof
voor nieuw papier en karton. Machines
in de papierfabriek vermengen het oude
papier met nieuwe houtvezels onder
toevoeging van water tot een soort pap
of pulp. Zij verwijderen vervuiling, zoals
plakband en nietjes en halen de inkt uit
de pulp. Door de pulp te zeven, te persen en te drogen, wordt het overtollige
water verwijderd. De machines persen
de pulp in zulke dunne laagjes dat het
kan worden opgerold. Dit materiaal is
te gebruiken als nieuw papier en valt
wellicht weer in een andere vorm in uw
brievenbus.

drukwerk

DRUKKERIJ

Wat WEL
•

Oud papier wordt weer nieuw

Minder hout nodig

Er bestaan veel misverstanden over het
gebruik van oud papier en karton. Veel
mensen denken dat er alleen maar
‘kringlooppapier’ van wordt gemaakt.
Niets is minder waar! Bij de productie
van nieuw papier gebruiken de fabrieken gemiddeld 75% oud papier en karton. Voor het maken van de meeste kartonsoorten is dat zelfs 100%. Hier komt
dus geen hout meer aan te pas!

Normaal is voor 1000 kilo papier tussen de 1500 en 2000 kilo hout nodig.
Door oud papier als grondstof voor
nieuw papier te gebruiken, besparen
we in Nederland per jaar genoeg hout
om een twee meter hoge schutting van
Amsterdam naar Parijs te bouwen!!
Papier apart houden doet u dus niet
voor niets!

HOE ZIT HET OOK
AL WEER MET PAPIER ?
Het lijkt vanzelfsprekend; het apart houden van
kranten, tijdschriften en folders.

DE VUISTREGEL IS: houd al het papier
apart dat SCHOON en DROOG is.

P R I J SG
VRAA

Nat, vet of vies papier en karton kan niet worden
gereclycled en hoort daarom in het restafval
(de vuilnisbak) thuis. Voor papier en karton met
plastic geldt hetzelfde. Als het niet lukt om
papier te scheuren, is het geplastificeerd papier
en hoort het ook bij het restafval.

Los voor 6 november 2010 de prijsvraag op.

Ga naar www.doemeermetafval.nl !

•
•
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•

•
•

Enveloppen en
ook vensterenveloppen
Stapels papier met hier en
daar een nietje, paperclip of
plakbandje.
Kleine kartonnen doosjes en
verpakkingen van rijst, hagelslag, thee of cosmetica kunnen
prima worden gerecycled.
Telefoongidsen, catalogi,
tijdschriften en kranten
Boeken horen bij het oud
papier of breng ze naar de
kringloopwinkel of een tweedehands boekenmarkt!
Lege rollen van toilet- en
keukenpapier
Eierdozen

Wat NIET
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Pizza- en taartdozen zijn
vaak vies en vet. Dit papier kan
niet worden gerecycled.
Drank- en sappakken en
ander geplastificeerd papier en
karton. Door het plastic laagje
aan de binnenkant van de pakken horen ze bij het restafval.
Ordners en ringbanden hebben vaak een metalen klem en/
of een kunststof kaft.
Sanitair papier zoals zakdoekjes, luiers, keukenpapier etc.
Behang, vinyl, foto’s, fotopapier en carbonpapier

