
Lindenweij Fonds

Wat je écht wilt 
weten en zelf 

kunt doen

Vaak doorzichtig, glanst als glas
en is sterk, vooral in waterfl essen. 
Heldere PET is goed te recyclen, 
gekleurde PET niet zo. De markt 
voor PET is al best verzadigd, dus 
de vraag naar gerecycled PET is 
klein. Het grootste aandeel PET 
zit tegenwoordig in kleding in de 
vorm van polyester. Sommige 
kledingmerken hebben daar 
speciale inzamelbakken voor.

HDPE is ondoorzichtig, taai, stug, 
dus handig voor shampoofl es-
sen, speelgoed, emmers. Goed te 
recyclen. Deze plasticsoort wordt 
als ‘veiliger’ beschouwd, want het 
laat minder snel giftige stoff en los.

PVC is hard en sterk, handig 
voor kozijnen, kinderspeelgoed, 
riolering, poppen. Nauwelijks re-
cyclebaar: er worden veel stoff en 
toegevoegd zoals weekmakers. 
Ook veganistisch leer is van PVC 
gemaakt.

Ondoorzichtig, taai, zachte variant 
van HDPE, vaak gebruikt in knijp-
fl essen of plastic tasjes. LDPE
wordt net als HDPE als ‘veiliger’
beschouwd, want het laat minder 
snel giftige stoff en los.

 Ken je plastic! 
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PP kan goed tegen verhitting en is 
dus een veilige optie voor bijvoor-
beeld magnetronmaaltijdbakjes. 
Heel sterk, dus wordt ook gebruikt 
in vloerkleden, touw en plastic 
meubilair. Goed te recyclen.

Hard, bros, soms in de vorm van 
piepschuim, degradeert door 
UV-straling. Goedkope en meest 
gebruikte plastic: in a� aalmaaltijd-
bakjes, wegwerpbekers, plastic 
bestek. Moeilijk te recyclen. 
PS kan, vooral bij verhitting, 
giftige stoff en lekken.

Tefl on, nylon, PMMA (acryl, plexi -
glas), PLA (bioplastics), bakeliet, 
en mixen van verschillende plas-
ticsoorten. Slecht te recyclen.

DIT TEKEN + NUMMER 
VIND JE OP PLASTIC 

VERPAKKINGEN

 Ja, plastic scheiden is zinvol 
Maar let op: in sommige gemeenten wordt plastic in de afvalscheidings -
installatie uit het restafval gehaald, dus dan hoef je plastic afval niet zelf te 
scheiden. In sommige gemeenten mogen blik en drankenkartons ook bij 
het plastic afval. Check het bij je gemeente!

 Pas op met etensresten 
Resten van eten, shampoo en crème in fl essen en potjes maken het 
moeilijker voor de sorteerinstallatie om het soort plastic te herkennen. 
Plastic dat niet herkend wordt, of te vies is om schoon te sproeien, gaat 
naar het restafval en wordt verbrand in plaats van gerecycled.

 Prop de boel niet in elkaar 
In de sorteerinstallatie wordt plastic gescheiden op type. Er zijn veel soorten 
plastic, die niet met elkaar verwerkt kunnen worden.  Eerst worden lichte 
folies weggezogen. Infrarood licht herkent andere soorten op moleculaire 
structuur.  Doppen zijn vaak te klein en zouden anders door de zeef in 
de installatie vallen, houd die op de fl es.  

 Let op wat je koopt 
Hoe zuiverder de verpakking – één soort plastic met weinig 
toevoegingen – hoe beter te recyclen. Moeilijk of niet her te gebruiken: 
verpakkingen die uit lagen van verschillende soorten plastic bestaan 
(zoals vleesbakjes), plastic vermengd met aluminium (zoals de nootjes-, 
koffi  e- of chipszak), plastic met veel kleurstoff en (zwart plastic is 
berucht) of plastic met toegevoegde giftige stoff en zoals vlamvertragers. 

 PLASTIC SCHEIDEN ALS EEN PRO 

 Bioplastic hoort bij restafval 
Je zou denken dat bioplastic bij het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) kan. 
Maar bioplastic heeft meer tijd nodig om af te breken dan de enkele weken 
dat GFT in de composteersinstallaties ligt. Het heeft bovendien andere 
eigenschappen dan ‘gewoon’ plastic, dus hoort het bij het restafval en niet 
in de plasticbak.
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