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Ieder huishouden heeft zijn eeuwige discussies. Wie heeft er gelijk?
In ‘Het Laatste Woord’ zoekt Quest het voor je uit. Deze keer:

Moet je lege potjes
en flessen schoonmaken voor je ze in
de glasbak gooit?
Hup, die lege pindakaaspot kan mee in de vaatwasser.
En dan lekker schoon de glasbak in. Is dat wel nodig?
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oedselresten helpen bepaald niet bij
het recyclen, vertelt Joost Lavèn van
de Stichting Duurzaam Verpakkingsglas, waarbij de recyclingbedrijven zijn
aangesloten. ‘Het liefst zouden wij alle
potjes gewassen hebben voor ze de glasbak in gaan.’ Om glas te kunnen hergebruiken moet het namelijk zo zuiver mogelijk
zijn. ‘Etensresten worden in de smeltoven
omgezet in koolstof. Dat heeft invloed op
de glaskwaliteit.’

In de vaat ermee?

Dat lijkt toch reden om oude potjes mee te
nemen in de vaat, maar zo schoon hoeft
het volgens Lavèn niet te worden. ‘We
zoeken een weg tussen gemak voor de
burger en wat voor ons redelijk te verwerken valt. Zolang het bij restjes blijft, kunnen
wij het aan.’ Veel glasverwerkers hebben
namelijk een drooginstallatie staan, legt
Lavèn uit. ‘Daarin verwarmen we het glas
tot een temperatuur waarbij het meeste

Glas wel, glazen niet

ADOBE STOCK

N

iet elk glas hoort in de glasbak. Het klinkt vreemd, maar ovenschalen en
drinkglazen moeten bij het restafval. Ovenschalen zijn gemaakt van hittebestendig glas, verklaart recycle-expert Joost Lavèn. Dat glas heeft een hoger
smeltpunt en geeft daardoor problemen in de smeltoven voor verpakkingsglas.
Wat er mis is met drinkglazen? Niks waarschijnlijk. De meeste drinkglazen zijn
gemaakt van hetzelfde materiaal als potjes in de supermarkt. Maar sommige
glazen zijn van hittebestendig glas gemaakt, net als de ovenschaal. Ook kristalglas,
dat veel lood bevat, geeft problemen bij de recycling. Uit voorzorg wordt de glasbak afgeraden voor elk drinkglas, om niet-recyclebaar glas buiten de bak te houden.

organische materiaal verbrandt. Daardoor eindigen we met een relatief schone
schervenstroom.’ Je glaswerk hoeft dus
niet brandschoon in de bak.
Kan die pot groen uitgeslagen mayonaise
achterin de koelkast dan ook mee in de
glasbak? Nou nee. ‘Restjes maken niet
zoveel uit, maar gooi alsjeblieft geen volle
potten in de glasbak.’ Een volledig plakkerige pot blijft vies, drooginstallatie of niet.
Het plakspul gaat bovendien aan ander
glas zitten, dat dan weer aan deksels en
wikkels kleeft. Een sorteermachine
bonjourt zulke restmaterialen uit het
glasafval, maar neemt dan dus ook dat
plakglas mee, dat dan niet gerecycled
wordt. Restjes mogen, maar maak het
niet te bont.
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