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Duurzaam kunststof snackbakjes/schaaltjes, Eco-trays, zijn een zeer
goed en milieuvriendelijk alternatief voor éénmalige plastic- of kartonnen bakjes en schaaltjes. Eco-trays worden gemaakt van polypropyleen, zijn in tien formaten verkrijgbaar en zijn meerdere malen te
gebruiken. Het reinigen van de Eco-trays moet met een professionele
afwasmachine of in een spoelstraat worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat
overal op uw terrein dezelfde soorten Eco-trays worden gebruikt van
dezelfde leverancier, zodat er onderling kan worden uitgewisseld zonder dat dit problemen oplevert ten aanzien van vorm of inhoud.

Promotie
Eco-trays die u gaat aanschaffen kunnen worden bedrukt met uw logo of
een afbeelding. Kiest u voor een relatief hoog statiegeldbedrag, dan
levert elke tray die door uw bezoekers mee naar huis wordt genomen ook
nog eens een aardige winst op. Bovendien kunt u de trays gebruiken voor
voorlichtende activiteiten of ze laten voorzien van logo’s van sponsors.
Daar kunt u de aanschafkosten vaak helemaal of gedeeltelijk mee terugverdienen. Een cartoonserie kan het verzamelen van trays stimuleren en
biedt uitstekende mogelijkheden voor voorlichting.

Afval Informatiegids

recreatieterreinen

Voorlichting
Omdat de inzet van Eco-trays voor veel bezoekers nieuw zal zijn, is het
voor het welslagen van de invoering essentieel dat er goede voorlichting
en uitleg wordt gegeven over het gebruik van Eco-trays. Het terugbrengen van de trays kunt u het beste stimuleren door het
vragen van een statiegeldbedrag.

Totaalconcept
Eco-Tray Systems biedt een totaalconcept bestaande uit de periodieke
levering van schone trays, het ophalen van gebruikte trays, het
reinigen van deze trays in een milieuvriendelijke spoelstraat, het
drogen van de trays en het weer verpakken van de trays voor de
volgende gebruiksronde.
Voor dit totaalconcept betaalt u een vast bedrag per tray. Dit is afhankelijk van de aantallen en de frequentie van aanvoer en komt uit op een
bedrag van circa € 0,10 per Eco-tray.
Voordelen van het gebruik van Eco-trays zijn: minder afval, minder kosten voor het inhuren van containers, lagere kosten voor het schoonhouden en opruimen van uw recreatieterrein, een verbeterd (milieu)
imago, betere kwaliteit tray, grotere veiligheid; geen
versplinterde snackbakjes.
Nadelen zijn de iets hogere kosten en het achteraf reinigen met
professionele apparatuur. Daarnaast is er meer wisselgeld nodig en
vergt het systeem meer handelingen.

Afspraken over afvalpreventie
Door goede en duidelijke afspraken te maken met alle betrokkenen zoals
cateraars, horeca en leveranciers over de voorgestelde maatregelen kunt u op relatief eenvoudige wijze een aanzienlijke reductie van
de hoeveelheid afval realiseren en daarmee veel kosten besparen. Door
dit als vast onderdeel op te nemen in de contracten of overeenkomsten
wordt de medewerking van derden aan deze vorm van afvalpreventie
gewaarborgd. Door het gebruik van wegwerpmaterialen op uw recreatieterrein nadrukkelijk te verbieden en te wijzen op de gemaakte afspraken
weet iedereen welke regels hiervoor gelden en dat er moet worden
gezocht naar minder milieu belastende alternatieven.
Voor meer informatie:
Stichting Louis d’Eco, 030-234 33 44, info@louisdeco.nl

VOOR MEER INFORMATIE OF HET AANVRAGEN VAN VOORBEELDEN VAN ECO-TRAYS: DUTCH CUPS, 036-538 62 12, INFO@DUTCHCUPS.NL, WWW.DUTCHCUPS.NL
OF ECO-TRAY SYSTEMS, 033-432 43 56, INFO@ECOTRAY.NL, WWW.ECOTRAY.NL

Ladder van Lansink

Foto’s: Dutch Cups en Eco Tray Systems. Opmaak: Stichting Milieunet 0403 www.stichtingmilieunet.nl

Eco-trays in verschillende maten

Groot- en retourverpakkingen
Door gebruik te maken van grootverpakkingen kan veel afval worden
voorkomen. Bovendien zijn grootverpakkingen altijd voordeliger, waardoor geld wordt bespaard. Milieuvriendelijke alternatieven zijn containers of flessen voor sauzen, mayonaise, ketchup, mosterd, etc. en het
gebruik van peper- en zoutvaatjes, suikerdispensers of suikerklontjes, kannetjes koffiemelk of melkpoederdispensers, botervlootjes en
jampotjes. Kortom, grootverpakkingen zijn goedkoper, sparen het milieu
en leveren minder afval op. Nog beter is het gebruik van retourverpakkingen. Hierover kunt u afspraken maken met alle aanbieders van snacks
en andere etenswaren op uw recreatieterrein.

Eco-glas

Eco-trays

AFVALPREVENTIE: De moeite waard!
In de Afval Informatiegids voor ondernemers in de
recreatiesector die vorig jaar aan alle ondernemers in de
recreatiesector werd verzonden, wordt uitgebreid ingegaan op de voordelen van het beheersen van afvalstromen als bedrijfskundig proces.
Daarbij geldt de Ladder van Lansink in Nederland al
twintig jaar als leidraad voor het afvalbeleid. Deze ladder geeft een voorkeursvolgorde aan voor het
verwijderen van afval met als beste oplossing het voorkomen van afval door afvalpreventieve maatregelen.
Dit levert de meeste milieuwinst op en is bovendien economisch een interessante aanpak die -zeker op termijnveel winst oplevert.
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In de recreatiesector liggen goede mogelijkheden om in te zetten op afvalpreventie. In deze folder willen wij u inzicht geven in een aantal mogelijkheden, waarbij met name afvalpreventie in het horeca c.q. cateringsegment op vrij eenvoudige wijze kan worden aangepakt met relatief kleine investeringen. Onderstaand overzicht biedt u een aantal maatregelen
die u in de horeca- en cateringactiviteiten kunt toepassen.

Door alle drank te serveren in duurzaam kunststof glazen, ook wel Ecoglazen genoemd, wordt het gebruik van wegwerpglazen en kartonnen
drankbekers geheel voorkomen. Hierdoor wordt een enorme hoeveelheid
afval voorkomen. Een bijkomend voordeel is het feit dat de
veiligheid er ook mee is gediend omdat er bij Eco-glazen geen scherven of
scherpe randen ontstaan die verwondingen kunnen veroorzaken.

Afvalpreventieve maatregel

Duurzaam kunststof glazen, Eco-glazen, zijn een zeer goed en milieuvriendelijk alternatief voor éénmalige plastic glazen of kartonnen bekers.
Eco-glazen worden gemaakt van polycarbonaat, zijn glashelder, zijn in
vele vormen en maten verkrijgbaar en zijn meerdere malen te gebruiken.
De glazen kunnen worden gespoeld in een spoelbak die is aangesloten op
de waterleiding en riolering. Daarbij moeten de hygiëneregels, zoals die
ook gelden voor het spoelen van normaal glaswerk, in acht worden genomen.
Zorg
ervoor
dat
overal
op
uw
terrein dezelfde soorten Eco-glazen worden gebruikt afkomstig van
dezelfde leverancier. Zo kan er onderling worden uitgewisseld zonder dat
dit problemen oplevert ten aanzien van vorm of inhoud.

Natte horeca Droge horeca Promotie

Geen wegwerpmaterialen

X

Bier- en frisdranktaps

X

Statiegeldflessen

X

Eco-glazen

X

Eco-draagtrays met statiegeld

X

Geen c.q. minder bierviltjes

X

X

Geen klein-, wel groot- en retourverpakkingen

X

X

Retourverpakkingen

X

X

Duurzaam serviesgoed

X

X

Eco-trays en andere Eco-materialen

X

X

Geen actieve sampling/wel passief

X

X

X

X

X

Promotie
Door de Eco-glazen te bedrukken met uw logo of een afbeelding wordt
het een collector’s item. Kiest u voor een relatief hoog statiegeldbedrag, dan levert elk glas dat het publiek mee naar huis neemt ook nog
eens een aardige winst op. Bovendien kunt u de glazen gebruiken voor
voorlichtende activiteiten of ze laten voorzien van logo’s van sponsors.
Daar kunt u de aanschafkosten vaak helemaal of gedeeltelijk mee terugverdienen. Een cartoonserie kan het verzamelen van glazen stimuleren
en biedt uitstekende mogelijkheden voor voorlichting.
Statiegeld
Omdat de aanschafkosten voor Eco-glazen hoger liggen dan die van
wegwerpglazen, moet worden voorkomen dat deze glazen worden weggegooid, bijvoorbeeld door een statiegeldbedrag aan het glas te koppelen (dat gelijk is aan of hoger ligt dan de kostprijs van het glas).

X

Geen informatiekrant c.q. promotieblaadjes

X

Duurzame publicatie- en informatieborden

X

Duurzame promotiematerialen

X

Het voorkomen van afval loont de moeite. Afval kost geld, veel geld. Eerst
wordt afval ingekocht in de vorm van allerlei wegwerpmaterialen, verpakkingen, flyers en informatiekranten en promotieblaadjes. Een tweede kostenpost in verband met afval is het huren of aanschaffen van afvalbakken
en containers. Het opruimen en het schoonmaken van uw terrein betekent
dat afval voor de derde maal geld kost. Tenslotte levert het afvoeren en verwerken van afval voor de vierde maal een vaak aanzienlijke kostenpost op.
Zoals u ziet, kunt u heel veel geld besparen door aandacht te besteden aan
afvalpreventie in de horeca!
Natte horeca
Plastic wegwerpglazen, kartonnen drankbekers, blikjes, plastic flesjes,
glazen flesjes en kartonnen draagtrays worden allemaal na éénmalig
gebruik weggegooid en dragen daardoor bij aan een gestaag groeiende
afvalberg. Door drank te serveren vanuit bier- en frisdranktaps, statiegeldflessen, drankdispensers of andere grootverpakkingen kunt u veel
afval voorkomen. Als eindverantwoordelijke kunt u cateraars, horecaondernemers en drankenleveranciers verplichten om hieraan mee te
werken. Kleinverpakkingen zoals blikjes en flesjes alleen als er absoluut
geen alternatief in enige vorm van grootverpakking is.

Eco-glas type ‘Latin’

Gestapelde Eco-glazen

Totaalconcept
Dutch Cups biedt een totaalconcept voor het huren en spoelen van Eco-glazen, inclusief brengen en halen van gebruikte glazen. Voor het
reinigen en drogen wordt een milieuvriendelijke spoelstraat gebruikt. Voor
dit totaalconcept betaalt u een vast bedrag van circa € 0,12 per Eco-glas,
afhankelijk van de aantallen en soorten.
Voordelen van Eco-glazen zijn: minder afval, minder kosten voor het
inhuren van containers, lagere kosten voor het schoonhouden en opruimen van uw recreatieterrein, een verbeterd (milieu) imago, betere kwaliteit glas, grotere veiligheid; geen versplinterde plastic glazen of gebroken glaswerk. Nadelen zijn de hogere aanschafkosten, het aansluiten van
spoelunits op stromend water en riolering. Daarnaast is er meer wisselgeld nodig en vergt het systeem iets meer handelingen.

Eco-draagtray

Voorlichting
Omdat de inzet van Eco-glazen met een statiegeldsysteem voor veel van
uw bezoekers nieuw zal zijn, is het voor het welslagen van de invoering
essentieel dat er goede voorlichting en uitleg wordt gegeven. Sinds kort
zijn er ook duurzame Eco-draagtrays voor het meenemen van meerdere glazen drank in de handel.
Droge Horeca
Plastic snackbakjes, plastic schaaltjes, plastic bakjes, kartonnen schaaltjes, wegwerpbestek, servetten en allerlei kleinverpakkingen voor onder
andere sauzen, mayonaise, ketchup, mosterd, zout, peper, suiker,
koffiemelk, melkpoeder, boter, jam, etc. leveren allemaal afval op. Door
snacks en andere etenswaren te serveren op duurzaam kunststof snackbakjes en schaaltjes, ook wel Eco-trays genoemd, wordt veel afval voorkomen. U kunt hier als eindverantwoordelijke grote invloed op uitoefenen door eisen te stellen aan cateraars of anderen die etenswaren op
uw recreatieterrein verkopen.

VOOR MEER INFORMATIE OF HET AANVRAGEN VAN VOORBEELDEN VAN ECO-GLAZEN EN ECO-DRAAGTRAYS: DUTCH CUPS, 036-538 62 12, INFO@DUTCHCUPS.NL OF WWW.DUTCHCUPS.NL

