
Papier is uitstekend te recyclen. Wanneer we oud
papier hergebruiken, scheelt dat bomenkap. 
Bovendien maken we de afvalberg kleiner en 
besparen verwerkingskosten. Restafval is namelĳk
het duurste om te verwerken en levert CO2-uit-
stoot op, omdat het de verbrandingsoven in gaat.
Als u weet dat we in Voorschoten samen ruim 
anderhalf miljoen kilo per jaar aan papier verbrui-
ken, scheelt het echt als we minderen en recyclen.
Eén boom levert circa 300 kilo papier uit verse
houtvezels. Dus er zĳn 5,5 duizend bomen nodig
om aan onze Voorschotense jaarvoorraad papier 
te voldoen. Die cĳfers zetten aan tot nadenken.

Recyclen doen we samen
Recyclen helpt daarnaast bĳ het grondstoffen-
tekort. Wereldwĳd is er een tekort aan papier. 

Inwoners van de hoogbouw kunnen hun papier
naar ondergrondse containers bĳ de milieuparkjes
brengen. Die zĳn onder andere bĳ winkelcentra
aanwezig. Inwoners van de laagbouw kunnen 
dit ook doen of gratis een blauwe container 
aanvragen. Dit kan gemakkelĳk online via
www.voorschoten.nl/afval-oud-papier-en-
karton. Ook vindt u hier de afvalkalender om 
te zien wanneer we papier ophalen.

Ophaal eens per vier weken
Het ophalen van oud papier gebeurt vanaf januari
2022 eens per vier weken. Eerder was dit eens per
twee weken, maar we merkten dat veel containers
dan niet vol zĳn. Ook hier kĳken we naar geld en
milieu. Ons wagenpark hoeft dan minder te rĳden,
wat scheelt in uitstoot. Vindt u overigens de

blauwe bak teveel worden in de tuin? Gebruik 
dan de grĳze container (na leging) om uw oud 
papier aan de weg te zetten. 

Dat kan platter!
Een goede tip voor uw grote kartonnen dozen is
onze kartonpers. Elke woensdag van 12.00-16.00
uur staat het team van de Reiniging klaar om uw
dozen in de pers te verwerken. Platter maken 
is ook handig voor uw kleinere karton. Dan past 
er meer in de papiercontainer. Regelmatig krĳgen
wĳ de melding dat een container vol is. Dit komt
vaak doordat deze verstopt is door grote stukken 
karton. Verder verzoeken we u geen papier/
karton naast de container te plaatsen. Dit 
voorkomt zwerfafval.

Wat wel en wat niet?
Schoon en droog papier kan in de papiercontainer.
Een eierdoos, een schone pizzadoos, enveloppen,
kranten en folders. Een pizzadoos met etensresten,
gebruikt keukenpapier, drankenkarton of een 
bubbeltjesenveloppe mogen er niet in. Op
www.afvalscheidingswĳzer.nl staat precies 
wat in welke bak hoort.  
www.voorschoten.nl/afval

Klein maar fijn
Het is handig om karton klein 

te maken. De verzamelcontainer 
is dan minder snel vol en ook 

scheelt het u in het aantal 
keren wegbrengen.

500 Ton aan papier: scheiden helpt!
Per jaar halen we 1.140 ton papier op in Voorschoten. We zĳn dus goed op weg.
Toch zit er nog altĳd zo’n 500 ton papier bĳ het restafval. Dat is het gewicht 
van tien Leopard tanks. Als we dat samen omlaag kunnen krĳgen, scheelt dat 
geld en milieuschade. Voorschoten kan hierin een verschil maken.

Kartonpers
Wist u dat u elke 

woensdagmiddag grote kartonnen 
dozen naar de gemeentewerf 

aan de Koninklĳke Marinelaan kunt 
brengen? Daar staat een pers 

die er wel raad mee weet!


