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WIJ GELOVEN NIET IN AFVAL, 
U TOCH OOK NIET?

Winkelen met minder tassen

Voorkom verpakkingen
Koop zoveel mogelijk 
grootverpakkingen. En gebruik 
een broodtrommel en geen 
plastic zakje of aluminiumfolie. 
Als u water uit de kraan drinkt 
scheelt dat weer een lege 
plastic � es en gebruik 
hiervoor een herbruikbare 
water� es of glas.

Dagelijks openen we gemiddeld zeven verpakkingen. Dat is niet zo gek als u 
bedenkt dat bijna alles wat we kopen verpakt is, vooral in een supermarkt. 
Het grootste deel van ons afval bestaat dan ook uit verpakkingsmateriaal 
van levensmiddelen. Toch zijn niet alle verpakkingen slecht. ‘Nuttige 
verpakkingen’ zijn goed voor het milieu, verbeteren de houdbaarheid van 
voedsel en bieden bescherming tegen beschadiging. U kunt óók een bijdrage 
leven. Door bewuster om te gaan met onnodig verpakkingsmateriaal, 
verminderen we samen de hoeveelheid afval. 

Neem eigen verpakkingen mee
Kies vaker voor niet verpakte 
losse producten en neem dan uw eigen 
verpakking mee: een eierdoos voor losse 
eieren, een eigen zak voor groente en 
fruit en een trommel voor schepsnoep 
of koekjes van de bakker. En neem altijd 
een eigen boodschappentas of vouwkrat 
mee. Let op: per 1 januari 2016 geldt een 
verbod op gratis plastic tasjes!

Recycle verpakkingen
Lever verpakkingen zoveel 
mogelijk gescheiden in. Zeker 
in december gooien we extra 
veel (cadeau)papier en lege 
� essen weg. En kies voor 
herbruikbare verpakkingen 
zoals statiegeld� essen voor 
frisdranken en bier. Weet u 
waar u verpakkingen moet 
weggooien? Kijk voor meer 
informatie op www.irado.nl/
bewoners/afval-apart-punten

NOG MEER TIPS?
Wilt u nog meer slimme tips 

om de hoeveelheid verpakkingsafval te 
verminderen? Ga naar onze Facebookpagina 

IradoNL of onze website www.irado.nl. 
Heeft u zelf handige bewaartips of tips om 

het gebruik van verpakkingen te voorkomen? 
Laat het ons ook weten. De leukste inzending 

wordt beloond met een boodschappentas 
van gerecyled plastic.

Scan deze QR-code met 
uw smartphone of tablet om 

het � lmpje te bekijken.
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