
Wij gaan doppen sparen!!!!!!! 

Regels en Richtlijnen 
We sparen alleen doppen en deksels die hard zijn. Als deksels makkelijk te verbuigen zijn of dubbel 
te vouwen mogen ze niet ingezameld worden. Waarom doen we dat? Zachter plastic smelt op een 
andere wijze tijdens het recycleproces. Dit verstoort en vervuilt het proces, wat extra kosten met zich 
kan meebrengen voor ons.  
 
De doppen en deksels moeten vrij van andere materialen zijn. Er mag bijvoorbeeld geen karton, 
metaal of rubber aan vastzitten. Als verwijderen niet lukt, moet de dop weggegooid worden.* 
Waarom is dat zo? De doppen worden vermalen en als korrels verkocht om er uiteindelijk plastic 
pallets van te maken. Andere materialen verstoren dit recycleproces en zorgen ervoor dat de 
kwaliteit van de korrels achteruit gaat. Daardoor leveren ze minder op of moeten ze soms zelfs 
afgekeurd worden. * Uitzondering zijn de ‘silicone’ binnenzijden van frisdrankdoppen. Deze zijn vaak 
zo lastig te verwijderen dat deze mogen blijven zitten. 
 
We zamelen doppen alleen in als ze schoon zijn. Waarom is dat zo? De zakken met doppen zullen 
geruime tijd opgeslagen staan bij het depot. Zijn de doppen niet schoon, dan gaan ze schimmelen en 
stinken. De dop afspoelen is voldoende. 

Veelgestelde vragen 

Hoeveel doppen zijn er nodig om een hond op te leiden? 
De basisopleiding van onze honden kost €5.000,-. Alle kosten zijn hierin inbegrepen. Te denken aan 
voer, medische onkosten, KNGF-instructeurs en professionele begeleiding van het pleeggezin. Voor 
deze basisopvoeding zijn ongeveer 11 miljoen doppen nodig.  

Wat is de opbrengst tot nu toe? 
In 2015 is er 40.000 kilo doppen ingezameld. In 2016 gingen we voor een verdubbeling; deze 
doelstelling is ruimschoots gehaald met in totaal 100.000 kilo! Dat wil zeggen een opbrengst van 
€35.000,- dat zijn maar liefst 7 basisopleidingen! 
Vanaf de start van de doppenactie in 2015 tot en met december 2017 heeft de doppenactie in totaal 
€69.727 euro opgebracht. Dat zijn maar liefst 14 basisopleidingen! 

Waarom mogen er alleen harde plastic doppen worden gespaard? 
Alleen dan weten we zeker dat de doppen uit die grondstoffen bestaan die het recyclebedrijf 
aanneemt en KNGF Geleidehonden daarvoor een vergoeding geeft. Andere plastic voorwerpen 
vervuilen de lading en brengen hierdoor extra kosten met zich mee. 

Wat wordt er na recycling van de doppen gemaakt? 
Van de doppen worden plastic pallets gemaakt. Niet alleen het plastic recyclen is dus milieubewust. 
Het spaart ook bomen die anders voor de pallets waren gebruikt.  

Zijn er inzamelbakken beschikbaar? 
Juf Marieke gaat met een aantal kinderen een mooie bak maken. Deze komt in de grote hal te staan. 
Iedereen kan daar de schone doppen indoen. 


