
 

Vragen en antwoorden 

 

Waarom krijg ik een duocontainer? 
Papier/karton en plastic, blik en drinkpakken zijn waardevolle grondstoffen. Door het gescheiden in te zamelen 

kunnen er weer nieuwe producten van worden gemaakt. Het is dus zonde als deze grondstoffen bij het restafval 

terechtkomen. Bovendien is het verbranden van restafval duurder dan het hergebruiken van papier en plastic. 

De hoeveelheid restafval is in Haarlem nu 265 kg per persoon per jaar. Dat zijn ruim 26 volle vuilniszakken. De gemeente 

wil dat halveren. Dit is ook de landelijke norm. Met het gebruik van de duocontainer houdt u waardevolle grondstoffen 

apart en krijgt u dus minder restafval. 

 

 

Wat is een duocontainer? 
De ‘duocontainer’ is een rolcontainer voor twee soorten grondstoffen. Er zit een vak in voor 

papier en karton en een vak voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Zo kunt u dus in één 

container beide grondstoffen apart houden. Bij het ophalen worden beide stromen ook apart 

gehouden. De binnenkant van de inzamelwagen bestaat namelijk uit twee aparte vakken. 

Papier/karton en plastic, blik en drinkpakken (PBD) worden na de inzameling apart verwerkt. 

 

Ik wil geen duocontainer. Kan ik deze weigeren? 
Als uw woning geschikt is voor een duocontainer - u heeft een laagbouwwoning, woonwagen of woonboot met 
een voortuin en/of achtertuin met achterom om de duocontainer op eigen terrein te plaatsen - dan krijgt u een 
duocontainer. Uit (landelijke) ervaring blijkt dat veel mensen die in eerste instantie geen duocontainer wilden 
later wel zeer tevreden zijn over de duocontainer. Daarnaast zijn de huidige gebruikers van de duocontainer erg 
positief over het gebruik ervan.  
Daarom heeft het gemeentebestuur besloten dat de inwoners die aangeven geen duocontainer te willen deze 
eerst zes maanden op proef krijgen. Wanneer de duocontainer na zes maanden nog niet bevalt, kan bij 
Spaarnelanden het verzoek worden ingediend om de duocontainer weer op te halen.  

 

Wat mag er allemaal in een duocontainer? 
In de duocontainer mogen plastic, blik en drinkpakken (PBD) en papier/karton. Bij de brief die u krijgt voordat 

u de duocontainer ontvangt, zit een folder waarin u precies kunt lezen welk papier, karton, plastic, blik en 

drinkpakken er in de duocontainer thuishoren. De container bestaat uit twee aparte delen zodat het afval in de 

container gescheiden blijft. Ook in de inzamelwagen blijven het papier/karton en PBD gescheiden, zodat deze 

waardevolle grondstoffen verwerkt kunnen worden tot grondstoffen voor nieuwe producten.  

 
 
 
 
 

 

 



 

Wist u dat… 
 

Lege chipszakken thuishoren bij het 

restafval? 

 

Waarom mogen blik en drinkpakken ook bij het plastic afval. Die 

zijn toch niet van plastic? 
Plastic, blik en drinkpakken zijn uitstekend recyclebaar. Al dit gescheiden ingezamelde afval gaat naar een 

sorteerinstallatie, waar het plastic, blik en de drinkpakken worden gesorteerd. Daarna gaan de aparte stromen 

naar recyclebedrijven. Deze bedrijven bewerken de materialen tot grondstoffen, waarmee nieuwe plastic, 

metalen en kartonnen producten worden gemaakt.  

 

 

Wat doe ik als mijn duocontainer vol is? 
De ervaring tot nu toe is dat de duocontainer groot genoeg is. Wanneer uw duocontainer toch een keer vol 

raakt voordat hij wordt geleegd, dan heeft u nog steeds de mogelijkheid om uw papier/karton en 

plastic/blik/drinkpakken (PBD) weg te brengen naar de ondergrondse containers voor papier/karton en PBD. 

Deze vindt u onder meer bij winkelcentra. 

 

Op www.spaarnelanden.nl vindt u meer informatie. Heeft u vragen? Mail dan naar info@spaarnelanden.nl. 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Wist u dat… 
 

van het in Nederland gemaakte 

papier 82% is gemaakt van oud 

papier? 

 

Wist u dat… 
 

van 4 plastic schoonmaakflacons 1 

broodtrommel kan worden gemaakt? 

 


