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GAAN WE VOOR DE PLASTIC OF PAPIEREN ZAK?

Stel je bent een kleine winkelier. Je probeert altijd je zaakjes zo goed mogelijk op orde te
hebben: een aantrekkelijke en schone winkel, een gevarieerd aanbod, goed personeel en een
prettige werksfeer. Je kent je klanten, ze komen graag bij je langs, maakt een praatje met ze en
verpakt vervolgens de gekochte waar keurig in... waarin?
En dat is ‘m nu net. We hebben allemaal al gemerkt dat er sinds januari geen gratis plastic tasjes
meer meegegeven mogen worden. Winkeliers zijn daar vorig jaar al maanden mee bezig geweest:
‘wat moeten we doen, welke keuze moeten we maken, gaan we voor de gratis papieren tas of toch
voor de betaalde plastic tas?’.
Zwerfafval
Veel winkeliers denken dat hun imago afhangt van de plastics tas waarin de waren verpakt worden.
Dat klopt natuurlijk niet, want dan was AH allang gestopt met de blauwe plastic tas met groot logo
erop die je vervolgens overal zo duidelijk in het zwerfafval herkent. Wat dat betreft zorgt je logo op een
plastic tas in het zwerfafval juist voor een negatief imago terwijl je graag een positief imago wil
creëren, toch?
‘Ja maar nu moeten klanten betalen voor een plastic tas en dat is niet klantvriendelijk’ wordt her en der
geroepen. Maar de plastic tassen in de supermarkten zijn al jaren niet meer gratis en daar hoor je
niemand over. Sterker nog: er zit een duidelijk voordeel aan voor de winkeliers. Waar ze voorheen hun
tasjes zelf moesten betalen en de tas dus een kostenpost was, hebben ze nu de mogelijkheid om er
een nieuwe inkomstenbron van te maken.
Als je dan toch een tas mee wilt geven, denk dan goed na over de keuze die je daarbij maakt. De
hoogglanzende papieren tassen die eruit zien als covers van dure damestijdschriften zijn allemaal
voorzien van plastic laminaten en coatings. Wat veel winkeliers nog niet weten, is dat consumenten
ook voor deze tassen moeten betalen vanwege die plastic lagen. Maar daarnaast zijn deze tassen
voor de papierrecycling een crime en is het zo kostbaar en intensief om het papier van het plastic te
scheiden dat de meeste tassen met laminaten linea recta de verbrandingsoven ingaan.
Bioplastic
Winkeliers zouden natuurlijk ook voor een bioplastic tas kunnen kiezen. Daarbij is dan de keuze uit
een recyclebare tas of een composteerbare tas. Het voordeel van de recyclebare tassen is dat deze
dan meestal van bio-PE gemaakt zijn. Uit onderzoek door de Wageningen Universiteit is gebleken dat

een tas van bio-PE de kwaliteit van het recyclaat kan verhogen. Dus recyclen daarvan is geen enkel
probleem!
Een composteerbare tas kan ook een goede overweging zijn. Composteerbare tassen kunnen vaak
net zo goed hergebruikt worden voor boodschappen of andere doeleinden als de gewone plastic tas.
Maar daarnaast is het een groot voordeel dat men de tassen ook kan gebruiken om gft in te zamelen.
Composteerders juichen dat toe, want elk initiatief voor het inzamelen van meer compost zonder ‘oliefolie’ erin is van harte welkom. Door de zouten en nutriënten in de composteerbare tas, kan het soms
zelfs de kwaliteit van de compost verbeteren.
En als men dan per sé een gratis tas aan wil bieden, blijft alleen de ongebleekte bruine papieren tas
zonder drukwerk, laminaten, coatings en katoenen koordjes als hengsels over. Deze tas mag
vervolgens net als de composteerbare bioplastic tas gebruikt worden om compost in te zamelen.
Scheelt dat ook weer een tasje.

