
PLASTICVRIJ TERRAS

TIPS HET IS EENVOUDIGER DAN JE DENKT OM 
VAN SINGLE-USE PLASTICS AF TE KOMEN

Een deel is verrassend goed weg te laten en er zijn veel nieuwe producten op de markt die (in het milieu) 
afbreekbaar zijn. Soms zijn er simpele bestaande oplossingen, zoals een knijpfles honing gebruiken in plaats van 
honingstaafjes. De kunst zit hem er in even de lijst te doorlopen van single-use items, een keuze te maken voor het 
alternatief dat je het beste vindt en de bestelling te plaatsen. Vraag ook na bij je huidige leverancier wat er mogelijk 
is. Nog single-use in voorraad? Stuur ze terug! 

Hieronder een aantal veel gebruikte items met plasticvrije alternatieven!

RIETJES 
• Rietjes standaard weglaten bij (sommige) 

drankjes 
• Rietjes vervangen met rieten rietjes of 

papieren rietjes (bij producenten als 
StrawbyStraw, Strawz, Hima Bioproducts 
en Biofutura) 

BEKERS 
• Koffiebekers: kartonnen bekers 

zonder plastic folie aan de binnenkant 
(producenten als Hima Products en 
Biofutura) en geen plastic deksel 

• Herbruikbare hardcups voor festivals in 
plaats van wegwerp bekers (Dutch Cups en 
Happy Glass); om kosten te drukken kun je 
met meerdere paviljoens samen een batch 
kopen of ze huren per keer!

KOEKJESVERPAKKINGEN, 
PEPERMUNTJES, SNOEPJES, 
TANDENSTOKERS
• Koekjes en pepermuntjes bestellen waar 

geen verpakking omheen zit (blijft goed in 
glazen pot) 

• Zelf koekjes (laten) maken (zoals boterkoek 
die je makkelijk snijdt in kleine delen)

HONINGZAKJES 
• Grote knijpflessen honing gebruiken 

in plaats van eenmalige honingstaafje 
(knijpflessen kun je eventueel hervullen 
vanuit een bulkverpakking)

MELKCUPJES
• Niet standaard melkcupjes meer serveren; 

de meeste mensen bestellen tegenwoordig 
toch een cappuccino of latte als ze melk 
willen. 

• Glazen flesjes met draaidop of een 
koffiemelkkannetje voor de enkeling die 
toch melk in zijn koffie wil: deze kunnen 
niet de hele dag in de zon staan: in de 
koelkast bewaren dus!  

WEGWERP BORDEN, BESTEK, 
PATATBAKJES, SAUSBAKJES, 
MEENEEMVERPAKKING, 
ROERSTAAFJES, ETC.  
• Deze zijn allemaal goed te vervangen 

door afbreekbare of herbruikbare variant. 
Wat we onder afbreekbaar verstaan is; 
o.a. papier (zonder plastic binnenlaag), 
bamboe, bagasse, palmblad (geen PLA). 
Producenten die hierin gespecialiseerd zijn: 
Hima products en Biofutura 

KLEINE PET-FLESJES  
• Kleine PET-flesjes vervangen door  

glazen flesjes 
• Zelf frisdrank maken on the spot met 

een sodastream (brengt koolzuur in 
kraanwater) en smaakjes

THEE ZAKJES / VERPAKKING 
• Naast de plastic verpakking rond 

theezakjes blijkt er ook plastic in het 
theezakje te zitten; wij werken met  
losse thee.
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