Voorbeelden en ideeën voor het sluiten van lokale kringlopen
a. stimuleren van hergebruik: kringloop, weer thuis composteren?, de Omhin (van Hilda Feenstra),
kledingruilbeurzen en -acties etc. potentie kleding: 2/3 belandt nog in het restafval (aansluiten bij
Fair Fibers?)
b. minder zwerfafval: himmeldei, statiegeld ipv. wegwerpglazen bij evenementen, kauwgompaal
(vgl. sigarettenpeukzuil), lokaal/regionaal statiegeld op blikjes/flesjes - Jumbo Apeldoorn),
invulling maatschappelijke stage op middelbare scholen: zwerfafval, meldpunt (waar is dit een
probleem?), milieustewards, principe “schoon houden = schoon blijven”
c. bronscheiding drankcartons (actie met prijsjes? Vb. Zuiderburen, Sólheimar, IJsland (Cees),
d. ‘omgekeerd inzamelen’, project “Soerendonk afvalloos”: reductie restafval 96% (NRVD, mei
2011 – prijs restafval 10x zo hoog als voor groenafval)
e. supermarkten: stimuleren van minder of niet aankopen: boodschappentas mee ipv. tasje kopen,
stimuleren van aanbod/aankoop van grootverpakking, stimuleren van ‘losse’ verkoop/ stuksverkoop
(3 stuks in pak, maar 2 nodig), stimuleren van verkoop zonder verpakking (bijv. bloemkool, paar
losse tomaten, komkommer), aandacht voor dubbele verpakking, navulverpakking, mogelijk maken
van verpakking/deel van het product achter te laten in de winkel, verhuur schapruimte voor lokale
producten (formule supermarktketen ‘Marqt’, Amsterdam) Draagtasjes-bol
f. verlengen van levensduur van producten
g. repareren ipv. weggooien – repair-points, bijv. in combinatie met kringloopwinkel en/of
milieustraat (ook voor kleding?)
h. weggeven ipv. weggooien: ‘grof-huisvuil-dag’ 1x/maand spullen aan de weg, meenemen mag
(gezien in Zwitserland), kledingbank á la voedselbank
i. minder gebruik wegwerpartikelen (plastic bekers/bestek/aluminiumfolie)
j. ruimer hanteren van begrip ‘over de datum’, stimuleren van kortingverkoop van producten die
over datum dreigen te raken-voorlichting, meer samenwerking met voedselbanken
k. minder eten weggooien (restaurants, markten, ziekenhuizen, thuis) – Oars Ite, Duurzaam dineren
(pilot IENS, marktonderzoek CREM), wok restaurant in Emmeloord: bijbetalen voor weggooien, 2
of 3 maten pizza, verschillende portiegroottes op menukaart, ziekenhuis Eindhoven: van 40 naar
2% voedselafval door portiegrootte opgaaf door patiënten (besparing 1 milj. per jaar!)
l. verminderen (reclame)drukwerk, papiergebruik-opzetten van “Green Pages”?
m. verwerken van onverkocht fruit/groente in (super)markt: jam, sap etc. + weer verkopen
n. verbeterde afstemming van de ordering in verswaren. Door deze in de hele keten voorspelbaarder
te maken kunnen bijv. omschakelverliezen, verliezen in de voorraad en extra transporten worden
voorkomen
o. diverse ideeen uit de koffer van ‘Duurzame Dinsdag’
p. ‘Groene Etalage’ –MVO nieuwsbrief 9/2011-helpt bij duurzaam inkopen
q. piepschuim recycling (brengsysteem)
r. lokale en seizoensgebonden producten op het menu bij instellingen
s. minder ‘terugstroom’ afvalstoffen vanuit Kringloop
t. minder en duurzamer inkopen
u. aandacht voor grof huishoudelijk afval en electrische apparatuur (WeCycle)
v. C2C, grondstoffenrotonde (Kennisplatform duurzaam grondstoffenbeheer –TU Delft)
w. inzameling van pennen – Terracycle
x. Roof to Roof (R2R)- nieuw dakleer uit versleten
y. lokale productie – dorpstuinen (evt. in samenwerking met voedselbank, scholen, zorginstellingen
etc.
z. belonen voor goed gedrag, bijv. voetbalplaatjesactie á la Buitenpost, sticker op de voordeur, prijsjes

