
Dat zegt de gemeente Wassenaar. ‘Als je 
berekent dat we samen ruim twee miljoen 

kilo per jaar aan papier verbruiken, scheelt
het echt als we samen minderen en recyclen.
Eén boom levert circa 300 kilo papier uit verse
houtvezels. Dus er zijn 6,6 duizend bomen
nodig om aan onze Wassenaarse jaarvoorraad
papier te voldoen. Die cijfers zetten ons aan
tot nadenken’, aldus de gemeente.

Papiercontainers en brengstations
‘Inwoners kunnen papier brengen naar zo’n
twintig brengstations in de hele gemeente.
We hebben de grondgebonden woningen 
eerder van papiercontainers voorzien, om 
de druk op de brengstations te verminderen.
We merken namelijk dat online bestellingen
leiden tot meer papier en karton. Ook zijn
soms containers verstopt door karton. 
Dus maak karton klein en neem even contact
op via tel 0900-0507 als een container vol is.
Goed doorduwen helpt ook nog weleens’,
weet de gemeente uit ervaring. ‘Avalex is
bezig met de ontwikkeling van vulgraad-

sensoren, om in de toekomst automatisch 
te monitoren of containers vol zijn.’

Slim recyclen
Recyclen scheelt niet alleen bomenkap, 
maar ook water en energie om nieuw papier
te produceren. Daarnaast hoeft minder afval
verbrand te worden als papier niet bij het 
restafval zit. Nog een mooi voordeel! Het 
binnenkomende oud papier wordt gesorteerd
op klasse papier. Karton is een aparte stroom.
De meeste stromen oud papier kunnen direct
hergebruikt worden, en anders gaat het naar
de vezel/houtindustrie voor onder meer
spaanplaat. 

Subsidie voor clubs
Om papier recyclen te stimuleren heeft de 
gemeente Wassenaar voor verenigingen een
subsidieregeling. Daarmee is nu max. € 45,-
per duizend kilo voor de clubkas te verdienen.
Geïntereseerden kunnen contact opnemen
met sales.zoeterwoude@renewi.com.
Als toonaangevend waste-to-productbedrijf
focust Renewi zich in Zoeterwoude vooral op
papierrecycling. ‘Papier en karton zijn een van
de best recyclebare afvalstromen. Ook wordt
het milieu onnodig uitgeput wanneer recycle-
bare afvalstromen bij het restafval terecht
komen. Zonde toch? Samen zijn we sterk 
voor een groener Wassenaar!’

  
   

    
    

    
      

    
     

      
   

  
     

    
     

        
       

        
         

         
        

            
        

        
       

      

  
     

    
   

OP WEG NAAR EEN GROENE TOEKOMST

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.

Papier hier!
‘Holle Bolle Gijs zegt het al jaren: papier hier! En zo is het maar net. De Wassenaarder 
gebruikt gemiddeld tachtig kilo papier per jaar. Of het nu om een tijdschrift of een 
kartonnen doos gaat: u bespaart waardevolle grondstoffen door minder papier te 
gebruiken en door papier gescheiden aan te bieden.’

Wat mag in de papierbak?
l Schone droge papieren.
l Kartonnen producten.

Wat hoort niet in de papierbak?
l Nat of vies papier, denk aan keuken-

papier of een vette pizzadoos 
(is restafval).

l Piepschuim (is restafval of breng 
het naar Avalex Milieustraat, 
Hogeboomseweg).

Heeft u nog geen papiercontainer, 
maar u wilt er wel een? Vraag deze (gratis)
aan via www.wassenaar.nl (typ bij zoeken:
aanvragen afvalcontainer in).

l Papier kan 7x worden gerecycled.

l 600 gram oud papier is 1 nieuwe doos.

l 250 gram oud papier is 1 nieuwe wc-rol.


