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Een fles is geen ruit – en wordt 
dat ook niet

Alleen vlakglas mag in de vlakglascontainer. Het klinkt logisch, maar de praktijk op de milieustraten wijst regelmatig 
anders uit. Er komt nog (te) veel verpakkingsglas in de vlakglascontainers terecht. Hoe zit het precies?

Vlakglas gescheiden ingezameld van verpakkingsglas
Je zou zeggen: glas is glas. Dat is op zich waar, maar de scherven 
van ruiten en spiegels en dergelijke worden op een andere 
manier gerecycled dan die van verpakkingsglas. Nieuw vlakglas 
wordt als het kan gemaakt van oud vlakglas, maar in ieder geval 
niet van oud verpakkingsglas. Andersom is het zo, dat alleen het 
vlakglas dat niet geschikt is voor het recyclen tot nieuw vlakglas, 
wordt ingezet om verpakkingsglas van te maken. De reden is dat 
vlakglas van een betere kwaliteit is dan verpakkingsglas, er zitten 
bijvoorbeeld minder belletjes in.

Om deze redenen is de inzameling voor recycling van beide 
gescheiden georganiseerd: verpakkingsglas via de glascontainers in 
woonwijken, bij winkelcentra en op de milieustraten; vlakglas via 
speciale containers bij inzamelpunten en op de milieustraten. Zo 

kunnen van oude ruiten en spiegels weer nieuwe vlakglasproducten 
worden gemaakt. En van lege flessen en potjes weer nieuw 
verpakkingsglas. Zowel vlakglas als verpakkingsglas is uitstekend 
recyclebaar. Glasrecycling is goed voor het milieu, het bespaart 
grondstoffen, energie en CO

2-uitstoot.

Schoon in = schoon uit
Een zo schoon mogelijke stroom oud vlakglas is dus van belang 
voor de recycling ervan tot nieuwe vlakglasproducten. Dit geldt 
uiteraard ook voor verpakkingsglas. Vervuiling die niet in de 
vlakglascontainer gaat, hoeft het recyclingbedrijf er ook niet uit 
te halen. Vlakglas Recycling Nederland treft nog behoorlijk veel 
verpakkingsglas aan in de vlakglascontainers. Daarom zetten we 
de scheidingsregels nog een keer op een rij.

In de glascontainer: verpakkingsglas  
(leeg, maar uitspoelen hoeft niet)
• Flessen en potjes van voedingsmiddelen en dranken
• Potjes en flesjes van cosmetica

In de vlakglascontainer:
• Ruiten
• Spiegels
• Interieurbeglazing

Bij het restafval:
• Keramiek, steen, porselein en ander aardewerk
• Vazen en sierflessen
• Hittebestendig glas
• Lampen
• Drinkglazen

De uitgebreide scheidingswijzers vindt u op:
www.duurzaamglas.nl: verpakkingsglas
www.vlakglasrecycling.nl: vlakglas  • • •
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Verpakkingsglas hoort in de glascontainer 
(niet bij het vlakglas)




