
Vermijd of verminder 
(wegwerp)verpakkingen

Wegwerpproducten
Vervang wegwerpservetten door wasbare servetten. 
Geen optie? Geef niet standaard alle klanten een servet, 
maar zet een dispenser op de counter/op tafel. Vermijd dat 
servetten wegwaaien en raap ze direct op, zodra dit tóch 
gebeurt. Geef ook niet standaard roerstaafjes, deksels en 
andere wegwerpproducten. 

Toegankelijke prullenbakken
Zorg dat prullenbakken toegankelijk en opvallend zijn. Bijvoorbeeld 
door ze een kleurtje te geven of ze met een sticker te beplakken. 
Stickers van Wijk Schoon Gewoon kun je gratis in het gemeentehuis 
ophalen. Hoe minder obstakels tussen klant en prullenbak, hoe beter. 
Dus liever ook geen deksels.

Portieverpakkingen
Bied niet iedere klant portieverpakkingen (van bijvoorbeeld 
suiker, melk, zout en saus) aan, maar zet deze op een centrale 
plek. Wie het nodig heeft, kan het pakken. Nog beter: gebruik 
geen portieverpakkingen.

Peuken
Worden er regelmatig peuken op de grond achtergelaten? 
Plaats (verhoogde) asbakken op strategische plekken. Peuken zijn 
niet biologisch afbreekbaar. De chemische stoffen die vrijkomen als 
peuken in de natuur terechtkomen, brengen het milieu daarnaast 
ernstige schade toe. 

Tasjes en voedselverpakkingen
Geef standaard geen tasje mee, hanteer in het geval van 
pizzadozen of take-away bakjes een statiegeldprincipe of 
geef korting als mensen hun eigen verpakking mee hebben. 
Heb je nog geen raamsticker met ‘Neem gerust je eigen 
verpakking mee’? Vraag hem aan via zerowastenederland.nl. 

1 jaar Oneindig 20 jaar 50 jaar Oneindig

Bananenschil Sigarettenpeuk Kauwgom Blikje Petfles

De afbraaktijd van zwerfafval is voor elk materiaal verschillend. 
Afbraaktijd



Draag je als ondernemer bij aan een schone en 
duurzame gemeente? Dan kun je bij de afvalcoach 
een keurmerk aanvragen. Je krijgt een ingelijst 
keurmerk om op te hangen en je mag het keurmerk 
gebruiken in uitingen naar jouw klanten. 
Goede reclame dus!

Verdien het
keurmerk!

Na de aanvraag voor het keurmerk bepaalt de afvalcoach welk 
keurmerk je krijgt. Elk jaar bekijkt de afvalcoach op een willekeurig 
moment of je nog aan de spelregels voldoet. Iedere voedselaanbieder 
(horecagelegenheid, kraam met etenswaren) in de gemeente 
Wijk bij Duurstede kan het keurmerk gratis aanvragen. 

Contact
Voldoe je aan de spelregels en wil je een keurmerk aanvragen? 
Of heb je vragen of suggesties? Neem dan contact op:

Afvaltelefoon 06 - 18 726 687 
bereikbaar op dinsdag en woensdag 
van 15.00 – 17.00 uur
of mail naar afval@wijkbijduurstede.nl

Wijk
afvalvrij

Kij k voor meer informatie op onze website 
www.wij kbij duurstede.nl/afval/zwerfafval

Spelregels
Welke van de drie varianten van het keurmerk je bedrijf krijgt, hangt 
af van hoe je onderneming scoort op het voorkomen en bestrijden van 
zwerfafval:

1 Afvalbak
•   Je zorgt dat de directe omgeving van jouw 

onderneming vrij is van zwerfafval.

•   Er zijn voldoende afvalbakken/asbakken/
faciliteiten waarin klanten hun afval 
kunnen deponeren. De afvalcoach 
bepaalt of je hieraan voldoet.

2 Afvalbakken
Je krijgt het keurmerk met 2 afvalbakken als je voldoet 
aan bovenstaande punten en:

•   Je promoot actief het meenemen van eigen 
verpakkingen door bijvoorbeeld de sticker 
van Zero Waste Nederland op jouw ruit/bij 
jouw kraam te plakken.

•   Je geeft standaard geen portieverpakkingen aan 
iedere klant. In plaats daarvan gebruik je grotere 
verpakkingen (bijvoorbeeld grote sausfl acons of 
suikerpotten). Of laat klanten die dat willen, zelf 
een portieverpakking pakken.

3 Afvalbakken
Je krijgt het keurmerk met 3 afvalbakken als je voldoet aan de 
punten van 1 en 2 afvalbakken en:

•   Je gebruikt geen wegwerpproducten zoals 
tasjes, rietjes of take-away bakjes. Zijn 
dergelijke producten niet te vermijden? 
Gebruik dan afbreekbare varianten zoals 
karton en/of hanteer een statiegeldsysteem. 

•   Je voorkomt waaiafval door papieren 
servetten en bonnetjes enkel aan te bieden 
als de klant erom vraagt. Plaats deze in 
een houder, die het wegwaaien van deze 
producten voorkomt.

Wijk
afvalvrij

Wijk
afvalvrij

Wijk
afvalvrij


