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Inleiding
Inzameling Drankenkartons

Over drankenkartons

Vanaf 1 januari 2015 ontvangen gemeenten een vergoeding
voor gescheiden ingezamelde, gebruikte drankenkartons van
€ 398 per ton. Stichting HEDRA onderzocht in hoeverre
gemeenten op deze nieuwe mogelijkheid inspelen.

Begin december ontvingen 380 gemeenten een enquête met
vragen naar hun plannen en ambities m.b.t. het inzamelen
van drankenkartons. 147 gemeenten (ofwel 36% van alle
Nederlandse gemeenten) hebben de enquête ingevuld.

Drankenkartons voor verse producten (zoals zuivel en sap)
zijn gemaakt uit een combinatie van karton en kunststof.
Voor lang houdbare producten (zoals zuivel, sap, soep, saus
en water) wordt dit aangevuld met een -flinterdunne laag
aluminium als barrière tegen licht en lucht. De recycling van
drankenkartons levert een duidelijke milieuwinst op ten
opzichte van verbranding. Alle materialen waar een
drankenkarton van is gemaakt, zijn goed te recyclen. Dit
levert waardevolle grondstoffen op om weer nieuwe
producten van te maken.

De belangrijkste resultaten vindt u op de volgende pagina’s.

Over de Stichting HEDRA

Onderzoeksopzet

Wenst u meer informatie? Neem contact op met:
Inge Eggermont, info@hedra.nl
www.hedra.nl

HEDRA is de afkorting van Hergebruik Kartonnen
Drankverpakkingen. Stichting HEDRA is de Nederlandse
brancheorganisatie die de milieubelangen behartigt van de
producenten van kartonnen drankverpakkingen. Dit is het
initiatief van de drie leveranciers van drankenkartons in
Nederland: Elopak, Tetra Pak en SIG Combibloc.

Meerderheid van respondenten gaat
drankenkartons gescheiden inzamelen
Enquêtevraag: Gaat u in 2015 drankenkartons inzamelen?
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Meerderheid kiest voor inzameling
met kunststof
Enquêtevraag: Hoe gaat u drankenkartons inzamelen?
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Meerderheid respondenten start op
1 januari 2015
Enquêtevraag: Per wanneer gaat de inzameling van start?
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Aantal gemeenten van de 147 respondenten

Meer informatie? Neem contact op met:
Inge Eggermont, Directeur Stichting HEDRA
info@hedra.nl
www.hedra.nl

