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Hergebruik verpakkingen
Principe: een voorwerp hergebruiken = afval vermijden!
Acties die producten/diensten in de kijker stellen die helpen bij het beperken van wegwerpverpakkingen en dergelijke
(vorken, messen en borden), kunnen een reële rechtstreekse impact hebben op de beperking van verpakkingsafval (in
het bijzonder plastic zakjes voor eenmalig gebruik). De actie kan bij voorbeeld een wedstrijd zijn over het onderwerp
of een concrete actie rond herbruikbare verpakkingen (bv. door oude voorwerpen/materialen te gebruiken).
Deze activiteit kan georganiseerd worden door om het even wie (lokale instantie, onderneming, school, enz.): het
principe blijft hetzelfde. Aan het eind van deze fiche vindt u een hele reeks originele ideeën. Bekijk ze zeker eens!
Hergebruik is een fantastische manier om afval te voorkomen, doordat op die manier minder materiaal en energie
moeten worden gebruikt en verontreiniging kunnen worden beperkt - zeker in vergelijking met recycleren! Hier leest
u er meer over. Vergeet niet dat verpakkingen niet alleen voor hetzelfde doel, maar ook voor andere doelen kunnen
worden hergebruikt.
Waarom is hergebruiken belangrijk?
Er wordt te veel afval geproduceerd. Zie rubriek Meer informatie voor meer feiten
Hergebruik is zeer waardevol in het kader van duurzame ontwikkeling
Deze praktijk biedt ecologische, maatschappelijke en economische voordelen
Doelstellingen
Mensen bewust maken van de hoeveelheid verpakkingsafval die iedere dag wordt voortgebracht
Mensen bewust maken over het feit dat ze iedere dag acties kunnen ondernemen om verpakkingsafval zoveel
mogelijk te beperken
Onnodig verpakkingsafval voorkomen
Wat u nodig heeft
Een locatie om de activiteit te laten plaatsvinden: een park, een gemeentelokaal, enz.
Als het een wedstrijd is (bv. een tekenwedstrijd), materiaal als ondersteuning (papier, witte plastic tassen, enz.).
Als het gaat om het maken van herbruikbare verpakkingen, oude producten om te gebruiken als grondstof en het
juiste gereedschap.
Meetuitrusting: weegschalen om de te wegen.
De actie voorbereiden en uitvoeren
Vóór de EWAV (een maand voordien)
Het concept bepalen (en de regels indien nodig): wedstrijd, kinderen die fungeren als ambassadeur voor
herbruikbare verpakkingen, maken van herbruikbare verpakkingen, enz.
Uw actie registreren bij uw officiële Coördinator van de EWAV.
De actie aankondigen
o Bekijk de rubriek Meer informatie voor ideeën!
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Net vóór de EWAV (een of twee weken voordien)
Het materiaal vereist voor de actie voorbereiden: gereedschap, tafels/stands, fototoestel of filmcamera, enz.
Het materiaal vereist voor de evaluatie voorbereiden: weegschalen, meettabellen, enz.
Communiceren: journalisten uitnodigen op het evenement en/of een persbericht versturen om af te drukken of te
verspreiden; posters afficheren om het publiek in te lichten; informeren via sociale netwerken en middelen van
partners (zaal gemeente, schoolhal, enz.).

De actie implementeren - dagen van de actie!
Tijdens de EWAV (dag van de actie)
De activiteit in goede banen leiden en deelnemers ontmoeten om de doelstelling van de EWAV en van
afvalpreventie uit te leggen.
Eraan denken om foto's te nemen.
De deelname meten.
De hoeveelheid hergebruikte verpakkingen bijhouden, via het bijgevoegde pdf-document.
Na de EWAV
Bereken de uiteindelijke aantallen hergebruikte verpakking. Op die manier krijgt u een globaal overzicht over de
hoeveelheid afval die u hebt vermeden door deze EWAV-actie toe te passen.
Stuur alle informatie in een Excel-bestand, samen met foto's en andere relevante feedback naar uw EWAVcoördinator
Ervoor zorgen dat alle gemaakte verpakkingen uitgedeeld en gebruikt zullen worden, indien van toepassing.
Vergeet niet om feedback naar de deelnemers op te sturen, evenals foto's en filmpjes
Meer informatie
Deel uw engagement op het vlak van de beperking van afval met onze onlinetool: www.ewwrcommitment.eu
EWAV gids voor goede praktijken
Tips om de hoeveelheid verpakkingsafval te beperken
Meer informatie op de website van de EWAV
o More tips to reduce waste
o Reduce waste
o 12 good habits for reducing waste
Informatiemateriaal
o Challenges to boosting reuse rates in Europe
o Benefits of reusing and recycling bulky waste
o Environmental and economic benefits of reuse
o Generation and recycling of packaging waste
o Packaging waste statistics
Voorbeelden van acties
o Let’s make noise for Prevention!(PT)
o Ach du meine Tüte!(DE)
o The art of reducing waste by giving them a new life(BG)
o Creative reuse of materials for decoration purposes(DK)
o You make the difference (IT)
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I play sports without my canned drink (BE)
“Porta la Sporta" (Bring your bag)(IT)
A smiley in my sandwich box(BE)
Reuse of fruit and vegetable boxes(ES)
Red Cross and Waste Prevention(BE)
From Product Choice to Waste (SE)
A year without waste bins (BE)

Interessante links
o Ideas for repurposing packaging
o Ways you can reuse food packaging in your garden
o Packaging free shopping

Website/contactgegevens van de EWAV-coördinator: www.ewwr.eu/en/coordinators/ewwr
Europese Week van de Afvalvermindering: www.ewwr.eu contact@ewwr.eu Facebook
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