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Stoor je je  
weleens aan 
verpakkingen?

 Harry Erents
Ik vind het onnodig om 

fruit en groenten te verpakken 
in plastic. In de biologische 
winkel waar ik weleens kom, 
koop je alles los. Als er om 
een product in de supermarkt 
te veel verpakkingsmateriaal 
zit, laat ik het liggen. Ik kan 
er wel op een andere manier 
aan komen, denk ik dan. Ik 
probeer plastic te scheiden, 
maar twijfel vaak of iets bij het 
plastic of restafval moet.

 Petra van den Bulk
Veel producten hebben 

overdreven grote verpakkin-
gen. Zo zit 'mijn' granola in een 
grote doos en daarin zit nog 
een plastic zak. Ik koop hem 
toch, want in deze zit de minste 
suiker. Mijn moeder ging nog 
met haar eigen schaaltje naar 
de slager. Tegenwoordig moet 
het allemaal snel en makkelijk. 
Ik stoor me ook aan verpak-
kingen die moeilijk opengaan, 
zoals bij mijn tandenborstel.

 Humphrey Chotoe
Het valt me op dat 

gevulde koeken tegenwoor-
dig per stuk verpakt worden, 
met een extra plastic laag 
eromheen. Prima, want dan 
blijven ze goed vers. Maar als 
ik producten bestel, heb ik wel 
moeite met die grote dozen. 
Sommige producten kunnen 
gemakkelijk door de brieven-
bus als ze niet in zo’n grote 
doos zouden zitten. Dan hoef 
je er niet voor thuis te blijven.

Anita Danner
Ik vind het niet erg om afval te 
scheiden, maar supermarkten 

mogen ook hun steentje bij-
dragen. Waarom kunnen kaas 

en aardappelen niet in een 
papieren in plaats van plastic 

zak? Ik stoor me ook aan 
koekjes die dubbel verpakt 

zijn. In Oostenrijk gebruiken 
ze zakjes die op plastic lijken, 
maar afbreekbaar zijn en bij 
het groen-afval kunnen. Die 

heb ik hier nog niet gezien. 

Antoinette Souren
Wij zijn aan het verbouwen en 

hebben veel besteld, ook meu-
bels. Dus lag er een enorme 

berg karton, bubbeltjesplastic 
en piepschuim in de tuin. 

Het was een heel gedoe om 
er vanaf te komen. Fabrikan-

ten mogen van mij wel wat 
minder of anders verpakken. 
Aan de andere kant begrijp ik 

het wel, want als de produc-
ten beschadigen, worden ze 

teruggestuurd.
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