
De inwoners van Wassenaar zamelen al
veel glas in, 897 ton per jaar (peildatum
2019). Het eerste halfjaar in 2020 is dit al
529 ton, dus dat gaat goed. We zamelen
al sinds de jaren zeventig glas gescheiden
van restafval in. De laatste jaren is het 
inzamelen eenvoudiger geworden, omdat
een beetje restjes aan het glas geen 
bezwaar meer is. U hoeft het glas dus 
niet eerst schoon te spoelen. Ook 
mogen deksel of dop er gewoon op. 
Met verschillende technieken maakt het
recylingbedrijf het glas schoon. Etiketten,
deksels en kurken worden verwijderd.
Daarna kunnen we het hergebruiken.

Met gemak in de glasbak
Glas is een ideaal product voor de circu-
laire economie. Statiegeldflessen kunnen
tot wel veertig keer hervuld worden en 
ze gaan zo’n acht jaar mee. Glazen 
verpakkingen kunnen worden hergebruikt
en glasscherven krijgen na omsmelting
een nieuw leven als glazen pot of fles.
Zelfs met de CO2-uitstoot voor schoon-
maak en vervoer meegeteld, is de milieu-
belasting bij hergebruik van glas veel

minder dan bij de productie van nieuw
glas. Daarvoor is het wel belangrijk dat
glasscherven ook daadwerkelijk in de
glasbak terecht komen. 

Wat mag in de glasbak?
Glazen verpakkingen, zoals jampotjes 
of wijnflessen, mogen in de glasbak. 
Vuurvast glas, zoals magnetronschalen,
kristalglas, gloei- en spaarlampen, tl-
buizen, porselein en vlakglas mogen er
niet in. Vlakglas is een verzamelnaam
voor glassoorten zoals ramen, deuren,
spiegels en legplankjes in de koelkast.
Daarvoor staat er een speciale container
in de milieustraat van Avalex aan de 
Hogeboomseweg (geopend ma t/m vrij
8.00 - 16.00 uur en zat 13.00 - 17.00 uur).

In de gemeente Wassenaar staan op 
diverse locaties in totaal 25 glasbakken,
vaak bij uw supermarkt. Al het verpak-
kingsglas dat u in de glasbak gooit, 
wordt 100% gerecycled, oneindig vaak. 

Gescheiden inleveren bespaart
Vaak zijn er aparte glasbakken voor wit,
bruin en groen glas. Lever het glas dan
gescheiden in. Dat bespaart namelijk nog
meer energie- en grondstoffen. Als u al
het glas in de glasbak doet of terugbrengt
naar de statiegeldmachine, hoeft er 
nauwelijks meer van nieuwe grondstoffen
glas gemaakt te worden. Zo maken we 
in Wassenaar samen het glas eindeloos. 
Inwoners en bedrijven maken het verschil.
Op weg naar een groen Wassenaar!

OP WEG NAAR EEN GROENE TOEKOMST

Glas is eindeloos recyclebaar zonder kwaliteitsverlies. De glasbak is 
een succes. Veel van het glas vindt zijn weg terug naar de glasindustrie. 
Toch zijn we er nog niet. Inmiddels krijgt tachtig procent van gebruikt 
glas een nieuw leven ingeblazen als glazen verpakking of vlakglas. 
Landelijk is de doelstelling negentig procent. Wassenaar doet mee! 

Blijf op de 
hoogte via: 
l de artikelen in deze krant; 

l www.afvalscheidingswijzer.nl; 

l www.eigenwijsafval.nl. 

Meer info op:
www.wassenaar.nl/afvalscheiden

Glas is eindeloos

TIP VAN WETHOUDER 
HUBERT SCHOKKER:
‘POTJES MOGEN VIES EN MÉT 
DEKSEL IN DE GLASBAK. OOK 
ETIKETTEN EN KURKEN ZIJN GEEN
PROBLEEM. HET IS WEL DE BE-
DOELING DAT U EEN VOLLE POT 
OF FLES EERST EVEN LEEGMAAKT.’


