HERBRUIKBARE RIETJES EN
ROERSTAAFJES
Voor horecazaken die dranken
roerstaafjes en lepels aanbieden

met

rietjes,

Voor voedingszaken die hun klanten aanzetten tot
het gebruik van ‘zero afval’-materiaal

VOORDELEN VOOR UW ETABLISSEMENT
1. UW MILIEU-IMPACT EN KOSTEN VERLAGEN
Rietjes zijn veel gebruikte accessoires in de horeca, omdat ze dranken feestelijk en
aantrekkelijk maken. In België wordt het jaarlijkse verbruik van wegwerprietjes op 1,6
miljard geschat. Ze hebben een levensduur van slechts 20 minuten alvorens te worden
weggeworpen1 en zijn om verschillende redenen schadelijk voor het milieu: ze zijn moeilijk
te recyclen vanwege hun geringe omvang; de consument laat ze vaak achter in de natuur;
hun dispersie en afbraak is zeer langzaam; ze zijn dodelijk voor zeedieren die het plastic
inslikken omdat ze het verwarren met voedsel. Plastic roerstaafjes en koffielepels, die vaak
worden gebruikt voor afhaalkoffie, leveren dezelfde problemen op.
Vermijd de productie van plastic afval en de kosten die gepaard gaan met de aankoop van
wegwerprietjes en -roerstaafjes door in de eerste plaats het gebruik van deze
voorwerpen te vermijden of ze anders te vervangen door herbruikbare alternatieven.
2. UW IMAGO VERBETEREN EN KLANTEN BINDEN
Rietjes zijn een sterk symbool geworden voor de campagne tegen het gebruik van plastic
voorwerpen voor eenmalig gebruik. Probeer ze in de eerste plaats te vermijden! Als ze
toch nodig zijn: bied uw klanten herbruikbare rietjes en lepels aan (van roestvrij staal,
bamboe of glas). Dit zal een positieve invloed hebben op uw imago als ecologisch
verantwoord etablissement. U maakt uw klanten bewust van hun schadelijke effecten op
het milieu en stelt een originele, duurzame oplossing voor.
Voor afhaaldrankjes kunt u bij de toog of in de zelfbedieningsruimte lepels ter beschikking
stellen, die de klant ter plaatse kan gebruiken om zijn afhaaldrank te bereiden.
3. ANTICIPEREN OP DE REGELGEVING EN DE TRENDS IN DE SECTOR
Eind december 2018 werd een Europese2 richtlijn goedgekeurd om het gebruik van
verschillende kunststofproducten te verminderen. Zij voorziet onder meer een verbod op
het in de handel brengen van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik, zoals
rietjes en roerstaafjes.
In Brussel promoot de vzw What About Waste het gebruik van herbruikbare rietjes. Ze
steunt het verbod op wegwerprietjes: bijna 40 restaurants hebben zich aangesloten bij de
vereniging en dat aantal moet nog stijgen! Steeds meer Brusselse etablissementen
gebruiken herbruikbare rietjes en lepels: Resto Chyl (Elsene), Le Boentje Café
(Schaarbeek), Au Pays Des Merveilles (Sint-Gillis).

1

RTBF (2018): « Ce samedi, c'est la journée internationale sans paille : un fléau pour
l'environnement »
2
Europees Parlement (2018): ‘Europese Richtlijn 2018/0172 COD - vermindering van de effecten van bepaalde
kunststofproducten op het milieu’
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Voorgestelde oplossing

Rietjes

3

Van roestvrij
staal

Van glas

Roerstaafjes

4

Van bamboe

3
4

Keuzecriteria
Stevig: lange tijd herbruikbaar
Koper- of staalkleur
De goedkoopste oplossing
Gemakkelijk
schoon
te
maken
materiaal
Mooi
Verkrijgbaar in verschillende kleuren
Kunnen breken of barsten
Gemakkelijk
schoon
te
maken
materiaal
Natuurlijke uitstraling
Beperkte levensduur: ongeveer 1 jaar
Composteerbaar
Gemakkelijk schoon te maken
materiaal

Aankoopprijs
(zonder BTW)

Investeringsrendement

Leveranciers

€ 0,20 à € 1/stuk

Rendabel na 50 keer te zijn hergebruikt

What About Waste
Cheap Straws
Eco Strawz

€ 0,70 à
€ 3,20/stuk

Rendabel na 180 keer te zijn hergebruikt

Cheap Straws

€ 1/stuk

Rendabel na 270 keer te zijn hergebruikt

Kijani
Eco Strawz

Van silicone

Flexibel, licht plooibaar materiaal
Verkrijgbaar in verschillende kleuren

€ 1/stuk

Rendabel na 270 keer te zijn hergebruikt

Cheap Straws

Lepels van
roestvrij staal

Stevig: lange tijd herbruikbaar

€ 0,85 à € 3/stuk

Rendabel na 148 keer te zijn hergebruikt

Ikea
Casa
Comptoirs Richard

Roerstaafjes
van glas of
roestvrij staal

Glas: mooi maar breekbaar
Roestvrij staal: stevig en lange tijd
herbruikbaar

€ 1 à € 2,50/stuk

Rendabel na 135 keer te zijn hergebruikt

Malongo
Verre-et-plastique.fr
Wandefol

Aankoopprijs van plastic wegwerprietjes: € 1,85/pak van 500 eenheden (€ 0,004/stuk)
Aankoopprijs van plastic wegwerpstaafjes: € 12,99/pak van 1.000 eenheden (€ 0,013/stuk)
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UITVOERING
1. De oplossing kiezen die het beste bij uw behoeften past
Probeer rietjes te vermijden! Als ze echt nodig zijn, kies dan het type rietjes en lepels dat
voor u het handigste is.
2. Als rietjes en lepels onvermijdelijk zijn: bestel de nodige hoeveelheden
Schat het aantal eenheden dat nodig is om aan de behoeften van uw etablissement te
voldoen:
1. Tel het aantal wegwerprietjes en roerstaafjes dat u aan de klanten geeft voor hun
dranken en let op de piekmomenten gedurende de dag.
2. Schat de benodigde tijd voor elk gebruik:
a. Vanaf het moment dat het herbruikbare accessoire uit de opbergruimte
wordt gehaald
b. Vervolgens de tijd die de klant nodig heeft om zijn drankje te nuttigen
c. Totdat het accessoire wordt teruggegeven, gereinigd en opgeslagen
3. Koop een eerste partij herbruikbare artikelen, rekening houdend met pieken in het
gebruik en de totale gebruiksduur van een drinkaccessoire (bijvoorbeeld 1 uur).
4. Beoordeel of de hoeveelheid aangekochte herbruikbare artikelen aan uw behoeften
voldoet.
Vergeleken met wegwerpaccessoires begint u na enkele weken tijd geld te besparen.
3. De opslagruimte in uw etablissement organiseren
Voorzie ruimte om de vuile rietjes en roerstaafjes te wassen en een plek om het schone
gereedschap op te bergen. U bespaart opslagruimte: een doos roestvrijstalen rietjes
vervangt meerdere dozen wegwerprietjes!
4. Uw personeel opleiden tot zero afval-ambassadeurs
Train het personeel in het beheer, het wassen en opbergen van de rietjes en staafjes.
De meeste herbruikbare rietjes en roerstaafjes (van glas en roestvrij staal) zijn bestand
tegen hoge temperaturen en dus vaatwasmachinebestendig. Gebruik voor het handmatig
reinigen van de rietjes een geschikte borstel (meestal bijgeleverd bij de rietjes).
5. Zet uw klanten aan tot hergebruik
Voor afhaaldrankjes: verkoop herbruikbare rietjes. En moedig uw klanten aan om terug te
komen met hun (schone) rietje.
6. Herbruikbare rietjes en roerstaafjes recycleren wanneer ze te versleten of
gebroken zijn
Aan het einde van de levensduur van herbruikbare rietjes of roerstaafjes (wanneer ze
versleten of gebroken zijn enz.), kunt u uw leverancier vragen ze te recycleren of het juiste
recyclagekanaal gebruiken.
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