
 29 April 2019, 10:00 (CEST)

PLUS vervangt als eerste supermarkt
wegwerpplastics door afwasbare varianten
GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout ontvangt eerste
exemplaren afwasbaar servies

Utrecht, 29 april 2019 – In de supermarkten van PLUS is geen plastic

wegwerpservies meer te koop. Als eerste Nederlandse supermarkt vervangt PLUS

deze week de wegwerpplastics door afwasbare varianten om de milieu-impact te

verkleinen. De eerste exemplaren van deze borden, kommen, bekers en bestek

zijn overhandigd aan Bas Eickhout, GroenLinks-politicus en Europarlementariër,

die heeft meegewerkt aan het verbod op plastic producten. Dat verbod is

recentelijk door het Europees Parlement goedgekeurd en wordt in 2021 van

kracht.

Bas Eickhout: "De plastic soep schreeuwt om maatregelen. Met de wet tegen wegwerpplastic

die we pas in het Europarlement hebben aangenomen, leveren we daar een flinke bijdrage

aan. Het initiatief van PLUS om als eerste Nederlandse supermarkt nu al wegwerpplastic in

de ban te doen, is een mooie eerste stap om het gebruik van plastic te verminderen."

Duurzaam beleid

PLUS is groot voorstander van de nieuwe wet. Bij de supermarktorganisatie staat

maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel en dus speelt de supermarkt al

twee jaar eerder dan wettelijk verplicht in op het verbod op wegwerpplastic. Dit is niet het eerste

initiatief in de strijd tegen plastic. Eerder dit jaar zette PLUS al in op minder en hernieuwbaar

verpakken, en sloot ze de handen ineen met haar veertig belangrijkste leveranciers en

met Plastic Whale om minder en milieuvriendelijker te verpakken.

⏲

https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plastic-whale-plus-sloep-cid-nysKA9YQeCYAAAFp0MNFi.gV
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plus-gaat-voor-meer-met-minder-plastic-in-de-circulaire-economie-cid-jLQKA9YOdLIAAAFp7poPPBCd
https://www.plus.nl/info-over-plus/pg_persinformatie/persberichten/plus-zet-in-op-minder-en-hernieuwbaar-verpakken-cid-wukKA9YT7_4AAAFooT0f6X70
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=LWEfvLzMLA3z7xFDPVQBACx-2Bva2o11mMADVRvs78OAoa7CV5CK3FysLgh0yXfVkn9L1AkPZjweIy5j4FWbBw0r9yuCXx6rGXpTsTMQUujAeocIFrempNjoaIbW6RWPteRcjYY9iD4RcKbiyKW1fYrxBgAt2R-2FoRoPQyBtBU-2FBdI-3D_UkFRpyXckb5QJpEtdrAnumotv-2F7kvcCG7OEaLBUukdOasbiXKof91i8TjRk4df7xRhdsCVyTTpbr5ElVIS1LrZoTRoLQWKr-2FAVKvdn5SCzVBdCr6R8vXZXJkCOXI3NhRJgvpOBI1WljwAMLIBL-2F7I2w0utclVG5Az8fi-2FtYZuUkAzweIbPb-2BktWmYDmpGe5dOjfMGuQGU2uTldg4AELyFV9jHqU8m3EAt-2B4xo4zeDl395ALPh024Pg9pQcTSMQu2Fu3sqDjp2TWMRerPzVg1-2FzEkDoYAY6hK29DYZIVdGBByKwf-2BZoIDPGNj4k-2BZT-2BOP
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Naast afwasbaar servies worden ook andere producten in het assortiment opgenomen, die

bijdragen aan het bannen van wegwerpplastic, namelijk wattenstaafjes en rietjes van papier,

roerstaafjes van FSC-gecertificeerd hout, en tapas- en satéprikkers van FSC-gecertificeerd

bamboe. Ook deze producten liggen vanaf deze week in de schappen.

Elsbeth van Dam, manager Innovatie, Kwaliteit en Verpakkingen bij PLUS: “Als Meest

Verantwoorde Supermarkt zijn wij groot voorstander van alles wat het milieu, de mens en

maatschappij positief beïnvloedt. Zo ook dit verbod op wegwerpplastic. De eerste stappen op

weg naar minder plastic en milieuvriendelijkere verpakkingen zijn gezet, en er zullen er nog vele

volgen.”
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Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Communicatie via 088 – 344

62 64 of mailen naar pers@plusretail.nl.
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ABOUT PLUS RETAIL

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Corporate Communicatie via 088 – 344 6264 of mailen naar
pers@plusretail.nl.

Meer informatie over PLUS Retail vindt u op www.plus.nl/over-plus.

Meer informatie over PLUS Retail vindt u op www.plus.nl/over-plus.
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