Kan er nog
meer glas in de
glascontainer?
Jazeker! Daarom: Glas.
Scheidt u mee?

Gemiddeld doet elke inwoner
in de gemeente Emmen al 14
kilo glas in de glascontainer.
Toch belandt nog steeds 12 kilo
glas (per inwoner per jaar) bij het
restafval. Zonde! Daarom: Glas.
Scheidt u mee?
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Wat mag wél in de glascontainer?

• Glazen potjes of potten waarin drank, voedsel,
cosmetica of een medicijn heeft gezeten.
• Glazen flesjes of flessen waarin drank, voedsel,
cosmetica of een medicijn heeft gezeten.

Wat mag níet in de glascontainer?
• Hittebestendig (vuurvast) glas zoals
ovenschalen of theeglazen (Restafval).
• Potjes en potten van porselein (Restafval).
• Stenen kannen en kruiken (Restafval).
• Servies (Restafval).
• Spiegels (breng naar de Milieustraat).
• Vlakglas (breng naar de Milieustraat).

Tips voor scheiden van glas

• Leeg is schoon genoeg!
Kleine restjes mag u dus laten zitten.
• Deksels of doppen mag u ook laten zitten.
• Scheid uw glas op kleur als u het in de
glascontainer doet.
• Breng ál uw glas naar de glascontainer.
• Bewaar deze kaart voor bovenstaande wel/
niet-lijst.

Meer tips
www.afvalscheidtumee.nl
Meer weten over glasrecycling

Bekijk onze video op afvalscheidtumee.nl.

Waar vindt u glascontainers

• Bij het winkelcentrum in uw eigen buurt.
Hier kunt u vaak ook uw pmd, textiel en oud
papier en karton kwijt.
• Op de milieustraat van Area.

Is de glascontainer vol?

De glascontainers worden volgens
een afgesproken planning geleegd.
Is de container eerder vol?
Dan ontvangen wij graag uw melding.
Gebruik de handige Area Afvalapp
of bel met Area,
telefoon 0591 – 57 10 80.
U kunt ook mailen naar
info@areareiniging.nl.

Wist u dat…
…glas eindeloos kan
worden hergebruikt?
Van 100 kilo gebruikt glas kan 100 kilo
nieuw glas worden gemaakt, elke keer
opnieuw. Maar van 100 kilo nieuwe
grondstoffen (zand, soda en kalk) kan maar
80 kilo nieuw glas worden gemaakt. Daar
is bovendien meer energie voor nodig.
Daarom: Glas. Scheidt u mee?

Wist u dat…
…glas in het restafval
onbruikbaar is?
Glas dat bij het restafval wordt
gedaan, wordt verbrand.
De grondstoffen in het glas (zand,
soda en kalk) gaan dan verloren.
Daarom: Glas. Scheidt u mee?

Wist u dat…
…glas op kleur wordt
gerecycled?
De glascontainers en de inzamelauto’s
hebben drie compartimenten: voor wit,
groen en bruin glas. Bij de fabriek worden
deze compartimenten los van elkaar
geleegd. Daardoor kan van wit glas nieuw
wit glas worden gemaakt. En van bruin en
groen glas weer nieuw gekleurd glas.
Daarom: Glas. Scheidt u mee?

