
Kan de glasinzameling in jouw gemeente beter?
Met de ingezamelde hoeveelheid glas en het aantal containers in je gemeente lees je in deze 

checklist af op welk inzamelingsniveau jouw gemeente zich bevindt. Ontdek welke kenmerken bij 

jouw niveau horen en met welke kenmerken je kunt verbeteren.

DICHTHEID LOCATIES FACILITEITEN ONDERHOUD UITSTRALING

Glasbakken per  
inwoneraantal

Plaats glasbakken bij... Zorg dat de locatie... Zorg dat de glasbakken... Zorg dat de glasbakken...

1 op 500 
inwoners
of minder

• supermarkten 
• hotspots 
• langs rijroutes 
• in de wijk

•  veilig en goed  
onderhouden is 

• bereikbaar is  
•  kleurscheiding voor 

glas biedt 
•  combinatie met andere 

materiaalstromen biedt

• goed functioneren 
• schoon zijn 
• niet overlopen 
•  geen bijplaatsing 

hebben

•  herkenbaar zijn als  
glasbakken 

•  zijn voorzien van tekst 
•  zijn voorzien van kleur 

en symbolen 
•  zijn voorzien van signing 

en bebording

1 op 500 tot 750 
inwoners

• supermarkten 
• hotspots 
• langs rijroutes 

•  veilig en goed  
onderhouden is 

• bereikbaar is  
•  kleurscheiding voor 

glas biedt 

• goed functioneren 
• schoon zijn 
• niet overlopen 
•  geen bijplaatsing 

hebben

•  herkenbaar zijn als  
glasbakken 

•  zijn voorzien van tekst 
•  zijn voorzien van kleur 

en symbolen 

1 op 750 tot 1000 
inwoners

• supermarkten 
• hotspots 

•  veilig en goed  
onderhouden is 

• bereikbaar is  

• goed functioneren 
• schoon zijn 

•  herkenbaar zijn als  
glasbakken 

•  zijn voorzien van tekst

1 op 1000 
inwoners of meer

• supermarkten •  veilig en goed  
onderhouden is 

• goed functioneren •  herkenbaar zijn als  
glasbakken

INGEZAMELD GLAS 
PER INWONER

GLAS IN HET  
RESTAFVAL

OPTIMAAL 22 kg of meer 2% of minder

GOED 20 tot 22 kg 2 tot 3% 

MINIMAAL 18 tot 20 kg 3 tot 4%

BEPERKT 18 kg of minder 4% of hoger

Hoeveel glas wordt er in jouw gemeente via de glasbak 

ingezameld? Bekijk aan de hand hiervan wat de geschatte 

hoeveel glas in het restafval is.

Ontdek hier welke plaatsing en kenmerken er idealiter horen bij 

jouw glasbakdichtheid.

Meer weten? Onze adviseurs helpen je graag met verbeteringen op het gebied van beleid, voorzieningen en communicatie.  

Neem contact met ons op via: info@nedvang.nl


