
We zijn glasinzamelaars van het eerste uur

Glas recyclen in Rotterdam

Tegenwoordig telt Rotterdam 530 glasbakken. Deze 
staan mooi verspreid door heel de stad. We recyclen 
7000 ton glas per jaar. Onze wagens zamelen het glas 
in en brengen het naar het recyclingbedrijf. Daar 

worden de glasscherven gefilterd, op kleur gesorteerd 
en klaar gemaakt om in de glasfabriek omgesmolten 
te worden tot nieuw glas. Het gehele proces ziet u in 
de illustratie op de rechterpagina.

Natuurlijk doet ook Rotterdam mee met de landelijke campagne rondom glasinzameling. We hebben 
als stad een geschiedenis met dit onderwerp. De allereerste glasbak van Nederland stond namelijk in 
Rotterdam. In 1972 werd deze, bij wijze van experiment, geplaatst op de Coolsingel. 

Door ons glas met restjes aan te bieden besparen we 
enorm veel water. Dat is het water dat we zouden ge-
bruiken als  we allemaal eerst ons oude glas afspoelen 
voordat we het weggooien. 
En de deksels en doppen filteren we met gemak uit 

het glas. Die kunnen er gerust op blijven zitten. En dat 
is wel zo gemakkelijk!
Gooi alleen geen volle of ongeopende glazen verpak-
kingen in de glasbak. Dat is teveel restmateriaal. Leeg 
deze eerst even voordat u ze weggooit.

Veel mensen denken dat glas alleen schoon en zonder deksel in de glasbak gegooid mag worden. Maar dat 
hoeft helemaal niet. We zien oud glas zelfs liever mét restjes. 

Wethouder Eerdmans gaf op 26 november samen met kinderen uit Rotterdam Noord het startsignaal van de glascampagne.
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Glas hoort in de glasbak. Dat weten we allemaal. Maar toch is niet alles even glashelder als 
het gaat om wat er wel en niet in de glasbak mag. Wist u bijvoorbeeld dat u flessen en potjes 
mét deksels en doppen gewoon in de glasbak kunt doen? Laten we een kijkje nemen in de 
wereld achter de glasbak.

Ook mét restjes en deksels welkom

Glas kan eindeloos  
worden hergebruikt
 
Glas bestaat maar uit drie dingen: zand, kalk en soda die worden 
samengesmolten. Simpele en pure grondstoffen dus, en dat 
maakt glas zelf ook een pure grondstof.

Glas kan daarom letterlijk oneindig vaak worden hergebruikt! Van 
elke 1,2 kilo oud glas kan weer 1 kilo nieuw glas worden gemaakt. 
Zo gaat er bijna niets aan grondstoffen verloren. Het is wel belang-
rijk dat er alléén glas in de glasbak gegooid wordt.

Spiegels
Dingen als kruiken en bloempotten mogen bijvoorbeeld niet in de 
glasbak, want dat is aardewerk. Hetzelfde geldt voor porselein. Ook 
spiegels mogen niet in de glasbak, want die hebben een laagje zilver 
of aluminium wat glas vervuilt. Kapotte lampen en tl-buizen bevat-
ten ook veel andere, vervuilende materialen. Maar ook kristal hoort 
niet in de glasbak: Daar zit lood in verwerkt. Daarom kan er geen 
nieuw glas van gemaakt worden. 

Ovenschalen
Een laatste ding dat niet in de glasbak mag zijn vuurvaste ovenscha-
len. Deze smelten pas bij een veel hogere temperatuur dan gewoon 
glas. Alleen fabrieken gespecialiseerd in vuurvast glas hebben zulke 
hete ovens. Al deze dingen brengt u het beste naar een milieupark 
of naar een Piekfijnwinkel, als het nog bruikbaar is. 
Voor de rest mag alles van glas gewoon in de glasbak. 

 Voor meer informatie

Tips om makkelijk 
te scheiden
n   Laat alle doppen en deksels op het glas zitten; dat voorkomt 

luchtjes en lekken. Zo kunt u bovendien dezelfde tas blijven 
gebruiken om uw glas in te verzamelen.

n   Verzamel uw oude glas in uw boodschappentas. Bij de meeste 
supermarkten vindt u een glasbak, zodat u uw glas kunt weg-
gooien wanneer u boodschappen haalt.

n   Kijk goed of er geen statiegeldflessen bij uw oude glas zitten. 
Deze kunt u natuurlijk tegen geld inleveren bij uw supermarkt.

n   Verzeker uzelf ervan dat het daadwerkelijk glas is, en niet een 
ander materiaal zoals kristal of aardewerk. Dit vervuilt het glas 
in de glasbak waardoor dit onbruikbaar wordt.
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Elke Rotterdammer gooit 
gemiddeld 

11kg glas 
per jaar in de glasbak.

Er verdwijnt dus 
nog heel wat glas 
bij het restafval.

In het recyclebedrijf 
worden eerst de 
doppen en deksels 
gescheiden en 
gerecycled.

Recyclebedrijf

Dit gebeurt er met ons oude glas:

Het nieuwe glas is nu klaar om weer 
gevuld en gebruikt te worden.De scherven 

worden bij 1500 
graden celsius 
omgesmolten tot 
nieuw glas.

per jaar

± 7000 ton

De wagens halen 
7000 ton oud glas per 
jaar op, en brengen dit 
naar het recyclebedrijf.

De scherven zijn nu 
klaar om weer nieuw 
glas van te maken.

Fles of potje leeg? Gooi ze in de glasbak!

Gewoon mét 
restjes, dop 
of deksel. Niet in de glasbak

• Gloei- & TL-lampen

• Vuurvaste (oven)schalen

• Kristal

• Spiegels

• Aardewerk & porselein

Dit breng je naar een milieupark 
of naar Piekfijn.

Wel in de glasbak
• Flessen

• Glazen potjes

• Vazen van glas

• Ruiten

• Alles van (puur) glas

1500 oC

11 kg
per jaar

Het glas wordt daarna gefilterd, 
gebroken, op kleur gesorteerd en 
gescheiden opgeslagen.
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