
De Spelregels  
 
 

Wat verstaan we onder single-use plastics?        

Single-use plastics zijn plastics die gemaakt zijn om éénmalig te gebruiken en daarna weg te gooien. We richten 

ons op de items die specifiek op (strandpaviljoen)terrassen te vinden zijn om de zoektocht naar alternatieven 

efficiënt te houden.  De items die we tot nu gevonden hebben, zijn:  

Plastic rietjes      
Wegwerp bekers (festival bekers)  
Koffiebekers en deksels     
Koekjesverpakkingen     
Honingzakjes     
Boterkuipjes 
Melkcupjes      
Plastic borden 
Sausbakjes en zakjes 
 

Wegwerp bestek, borden, bakjes 
Roerstaafjes    
Plastic 0,5L flesjes     
Patatbakjes   
Warmhoud verpakkingen  
Theezakjes/verpakkingen  
Pepermunt- en lollyverpakkingen 
Tandenstoker verpakkingen 
(Stampers) 
Vochtige doekjes  

Welke alternatieven hanteren we en welke niet?   
 Strategieën Er zijn verschillende manieren om af te komen van single-use plastics, de drie meest gangbare zijn:  

1. Weglaten van het product (bijv. niet standaard rietjes gebruiken / koekjes zonder verpakking)  
2. Vervangen van het product door een (in het milieu) biologisch afbreekbare variant (plastic rietjes 

vervangen door afbreekbare rietjes) 
3. Wegwerp producten vervangen door een herbruikbare variant (hardcups ipv wegwerpbekers en 

honing-knijpfles ipv honingstaafjes)  
 

Per plastic product zal verschillen welke oplossing het handigst is en waar de voorkeur van de strandhouder 

naar uit gaat. Ook kan er een combinatie gemaakt worden van methoden; bijvoorbeeld door rietjes niet 

standaard meer te serveren (weglaten), en bij speciale gevallen met rieten rietjes te werken (vervangen). We 

hebben een lijst gemaakt met tips met hoe wij het hebben gedaan.   

Hoe gaan we om met PLA? 
PLA is plastic dat gemaakt is van organisch materiaal (zoals mais). Deze zijn composteerbaar, zei het onder zeer 

specifieke omstandigheden (een aantal maanden bij zo’n 60 graden Celsius). Dit houdt s in dat wanneer dit 

plastic in zee/het milieu terecht komt, het niet afbreekt en even schadelijk is als normaal plastic.  Daarnaast 

blijkt de scheiding niet altijd goed te verlopen in de praktijk; medewerkers moeten precies weten welke plastics 

van PLA zijn om deze bij het groenafval te gooien. In praktijk blijkt dat lastig.  

Omdat PLA hierdoor geen oplossing biedt voor de doelstellingen die we hebben (de verergering van plastic 

soep voorkomen en verbetering van recycling) zien we PLA wegwerp plastic niet als alternatief voor regulier 

plastic. We zullen daarom met name kijken naar producten van bamboe, riet, hout, of typen plastic die echt in 

het milieu afbreken binnen afzienbare tijd. Voor herbruikbare alternatieven als hardcups voor festivalbekers 

geldt dit niet, aangezien deze niet tot doel hebben weggegooid te worden.  

Overig plastic op terrassen 
Er worden andere plastic items gebruikt op terrassen die niet single-use zijn (zoals plastic stampertjes die 

hergebruikt worden). Deze komen toch regelmatig op het strand terecht. Producten als stampertjes zijn niet 

officieel single-use plastics. We adviseren deze ook te vervangen; wel zo mooi ook geen plastic meer te zien op 

het terras en ook deze niet meer in het zand te vinden!    

 

Mocht je nog een single-use plastic tegenkomen die we zijn vergeten, of een tip hebben voor goede vervanging? 

Laat het ons weten! Mail naar plasticvrijterras@gmail.com  
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