Hengelo zonder afval
Wat mag er bij het glas?

Waarom scheiden we glas op kleur?

Wel

In Hengelo vindt u bij veel
milieupleinen een glascontainer voor

DD Verpakkingsglas (zoals conservenpotjes en wijnflessen)

gekleurd glas en een container voor
wit glas. Glas kan oneindig

Niet

gerecycled worden, maar van

³³ Vlakglas (spiegelglas en draadglas)

³³ Kachelruitjes

gekleurd glas kan nooit meer wit glas

³³ Oven- en magnetronschalen

³³ Aquariums

gemaakt worden. Wanneer het glas

³³ Koffie- en theekannen

³³ Autoruiten

bij elkaar gegooid wordt, kunnen er

³³ (Glazen) bloemvazen

³³ Kristal

dus geen gerecyclede glasproducten

³³ (Glazen) drinkbekers, bijvoorbeeld

³³ Porselein

gemaakt worden van wit glas. Zonde!

wijn-, thee- en limonadeglazen

³³ Keramiek

Daarom scheiden we in Hengelo op
de meeste plekken het glas op kleur.

Waarom hoort dit niet in
de glascontainer?
Dit komt door de samenstelling van

Wat wordt er van glas gemaakt?

het glas. Een vuurvaste ovenschaal

Is het glas? En was er

of theeglas bijvoorbeeld, heeft een

drank, voedsel of

ander smeltpunt dan een lege

cosmetica in verpakt?

Nadat uw glas is ingezameld door Twente Milieu, gaat het naar de verwerker.
Uiteindelijk wordt van uw glas weer nieuw glas gemaakt, bijvoorbeeld:

het nieuwe glas terecht. Dit zorgt
voor een slechte(re) kwaliteit glas.

Het glas met
doppen, deksels
en restjes in de

wijnfles. Op die manier komen er
stukjes niet-gesmolten glas tussen

Wist u dat...

glascontainer

Dan hoort het
in de glasbak!

mag? Omspoelen

Jampotje

Wijnfles

Parfumflesje

Pindakaaspot

is dus niet nodig!

Waar laat ik mijn glas?
Milieuplein
Glas kunt u inleveren bij een milieuplein. Een milieuplein is een groep (ondergrondse)
containers bij elkaar waar u verschillende gratis afvalsoorten naartoe kunt brengen.
Kijk voor de dichtstbijzijnde glascontainer in de gratis app van Twente Milieu of op
www.twentemilieu.nl/hengelo/containerlocaties.
Milieupark
U kunt uw glas ook gratis inleveren op het Milieupark aan de Wegtersweg 9.

TEST UW KENNIS!
Hoort het wel of niet in de glascontainer?
Jampot

Wat gebeurt er met uw glas na inzameling?

Antwoord: Ja, dit hoort in de glasbak. Glas waar drank, voedsel of cosmetica in verpakt is, mag in de
glasbak, zoals een jampot. Dit mag met restjes en met deksel.

Nadat Twente Milieu uw glas heeft ingezameld, gaat het naar het
Vervolgens worden de grote stukken glas gebroken. Daarna verwijdert een
magneet stukken metaal, bijvoorbeeld deksels en doppen. Hierna volgt een
kwaliteitscontrole. Zit er bijvoorbeeld nog teveel vuil in? Dan gaat het glas terug

Kapotte spiegel
Antwoord: Nee, dit hoort niet in de glasbak. Een kapotte spiegel hoort thuis op het Milieupark. Het
heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas, waardoor het niet geschikt is voor de recycling
van verpakkingsglas.

glasrecyclingsbedrijf. Als eerste wordt de grove vervuiling uit het glas gehaald.

het recycleproces in. Is het glas wel goed? Dan gaat het

resterende organische vervuiling verdwijnt en
het glas weer als grondstof gebruikt kan
worden bij de productie van nieuw glas. De
producent brengt vervolgens zijn product met
het nieuwe glas op de markt. Zo begint het
cirkeltje opnieuw!

Leeg bierflesje

Kapot drinkglas
Antwoord: Nee, dit hoort niet in de glasbak. Een kapot drinkglas hoort, net zoals een kapotte spiegel,
thuis op het Milieupark. Het heeft een andere samenstelling dan verpakkingsglas, waardoor het niet
geschikt is voor dezelfde manier van recyclen.

glas enkele weken opgeslagen, waarbij de

Antwoord: Nee, dit hoort meestal niet in de glasbak. Op ongeveer 80% van de bierflesjes zit
statiegeld. Je kunt deze flesjes inleveren bij de supermarkt. Zit er geen statiegeld op de fles?
Dan hoort deze natuurlijk wel in de glasbak.

glas naar de voorraad ‘bereid glas’. Hier ligt het

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

