
Oud papier hier
Oud papier is een grondstof die mensen vaak goed scheiden. Toch verdwijnt er 
nog zo’n 12% van papier wat gerecycled kan worden in de sortibak. En dat is 

jammer, want papier kan tot wel 7x hergebruikt worden. Op deze themapagina 
leest u alles over oud papier. Wat hoort er nu precies bij oud papier? Maar ook 

geven we u tips om slimmer met papier om te gaan. 
Kijk voor meer informatie op www.t-diel.nl/afval. 

 

Het is belangrijk dat oud papier goed wordt ingezameld. Op die 
manier kan het meeste gerecycled worden. Vervuild papier of 
verkeerd papier zorgt ervoor dat dit minder goed lukt. 

In Nederland geproduceerd nieuw papier en karton bestaat voor 
82% uit gerecycled oud papier en karton. Oud papier is hiermee 
een waardevolle grondstof en geen afval. Daarom is het belangrijk 
dat papier en karton apart worden ingezameld en niet bij het 
restafval belandt. 

Tips om slim om te gaan met papier

Papier en karton  
scheiden

     Maak ergens in huis 
een vaste plek voor 
al het oud papier en 
karton. 

     Zet een extra 
papierbakje in ruimtes 
waar u veel papier 
gebruikt, de werk- 
of studeerkamer 
bijvoorbeeld. 

     Maak dozen en 
doosjes kleiner door 
ze plat te drukken of 
te verscheuren, dan 
neemt het oud papier 
minder ruimte in 
beslag. 

     Doe ook kleine 
papiertjes, zoals 
kattebelletjes of 
boodschappenlijstjes, 
bij het oud papier.

Minder papier en 
karton gebruiken

 Print alleen als dat 
noodzakelijk is. 

 Plak op uw 
brievenbus een 
nee-nee sticker (geen 
ongeadresseerd 
drukwerk of reclame) 
of nee-ja sticker (geen 
reclame, wel huis-aan-
huisbladen). U kunt ze 
gratis aanvragen via  
www.t-diel.nl/nee-
nee-sticker-nee-ja-
sticker 

 Vraag vrienden 
of familie of zij 
tijdschriften willen 
delen. 

 Word lid van de 
bibliotheek of zoek uit 
of er een minibieb of 
een buurtboekenkast is 
in uw omgeving.

 

Papier en karton 
langer gebruiken

 Geef een gelezen 
krant, boek of 
tijdschrift door aan 
buren, vrienden of 
familie.

 Een abonnement 
delen kan natuurlijk 
ook.

 Gebruik papieren 
tasjes opnieuw.

 Bewaar de doos of 
bubbeltjesenvelop van 
een ontvangen pakketje 
voor als u zelf iets wilt 
versturen. 

 Haal de tape van de 
doos, dan is hij plat te 
bewaren.

 Gebruik een lege 
eierdoos opnieuw als 
u op de markt of in 
een winkel losse eieren 
koopt.

 Laat kinderen 
knutselen met gebruikt 
papier of karton of ga 
zelf aan de slag. 

 


