
Bekers
Hoe duurzaam? Soort beker Gram CO2 

per consumptie
A •	 Tweedehands, geleende of reeds gekochte herbruikbare bekers.

•	 Herbruikbare bekers van biogene polyetheen (bio-PE), PLA of                
polypropeen.

5

•	 Herbruikbare bekers van polycarbonaat of copolyester
•	 Eenmalige bekers van PLA, selectief ingezameld voor recyclage.
•	 Eenmalige bekers van biogene polyetheen of gerecycleerde plastic, bij 

restafval of afvalverbranding
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•	 Eenmalige bekers van polypropeen of PET, selectief ingezameld voor 
recyclage.

•	 Eenmalige bekers van PLA of karton, bij restafval of afvalverbranding.
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•	 Eenmalige bekers van polypropeen, polystyreen, PET, gemodificeerd 
zetmeel of cellulose, bij restafval of afvalverbranding.
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•	 Eenmalige bekers van polycarbonaat of copolyester. 80
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Duurzaamheid van verpakkingsmateriaal, drink- en eetgerei



Borden
Hoe duurzaam? Soort bord
A •	 Tweedehands, geleend of reeds gekocht herbruikbaar eetgerei.

•	 Herbruikbare borden van biogene polyetheen, PLA of polypropeen.

•	 Suikerrietvezel (bagasse) of palmblad, bij restafval of afvalverbranding.

•	 Kartonnen borden, bij restafval of afvalverbranding.

•	 Eenmalige borden van polypropeen, polystyreen, PET, gemodificeerd 
zetmeel of cellulose, bij restafval of afvalverbranding.
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Bestek
Hoe duurzaam? Soort bestek
A

•	 Tweedehands, geleend of reeds gekocht stalen bestek.

•	 Herbruikbaar bestek van biogene polyetheen, PLA of polypropeen.

•	 PLA of houten bestek, voor eenmalig gebruik, bij restafval of afvalverbranding.

•	 Eenmalig bestek van polypropeen, polystyreen, bij restafval of afvalverbranding.

Op basis van studie draaiboek drink- en eetgerei op evenementen – eindrapport
Meer info: www.ovam.be 
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Boodschappentassen
Hoe duurzaam? Soort boodschappentas
A

•	 Herbruikbare plastic zak

•	 Herbruikbare hennep of jute zak

•	 Herbruikbare katoenen zak

•	 Herbruikbare papieren zak
•	 Wegwerp plastic zak, bij restafval voor afvalverbranding

•	 Wegwerp biologisch afbreekbare zak (zetmeelzak en papieren zak) 

•	 Wegwerp plastic zak die in het milieu terecht komt (zwerfvuil)
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Verpakkingsfolie
Hoe duurzaam? Soort verpakkingsfolie
A

•	 Biogene polyetheen (bio-PE)
•	 CO2 neutraal hamburgervel (vetvrij papier)

•	 Gerecycleerde plastic

•	 PLA

•	 Polyetheen

•	 Papier-plastic
•	 Cellofaan

•	 Aluminiumfolie

Duurzaamheid van verpakkingsmateriaal, drink- en eetgerei
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Drankverpakking
Hoe duurzaam? Soort drankverpakking
A

•	 Plastic, hergebruik

•	 Glas, hergebruik

•	 Polyetheen, eenmalig gebruik

•	 Blik, drankkarton, PET, eenmalig gebruik (recycleren bij PMD)

•	 Glas, eenmalig gebruik

Duurzaamheid van verpakkingsmateriaal, drink- en eetgerei
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Duurzaamheid op evenementen
HUman Green Event Development
Hoe vermijd ik zoveel mogelijk afval op mijn evenement ? Wat is de dichtstbijzijnde firma die mijn affiches op duurzame wijze drukt? Waar kan ik herbruik-
bare bekers ontlenen? Welke alternatieven zijn er voor chemische toiletten? 
Een antwoord vind je op huged.be, de interactieve website voor duurzame producten en diensten...

Groeneventscan
Wegwijzer voor drink- en eetgerei op evenementen met nuttige handleiding met tips voor evenementorganisatoren is te vinden op de website van        
Groeneventscan www.groeneventscan.be/bekers-en-bestek



Leveranciers drink- en eetgerei voor evenementen

Bekers
Leverancier Type
Rekwup: www.rekwup.be Verhuur van herbruikbare polypropeen bekers (min 500)

Ecocup: www.ecocup.be Verhuur en verkoop van herbruikbare bekers en glazen

Biopla: www.biopla.be Verkoop (herbruikbare) PLA en bio-PE bekers

Green Fun Solutions: 
www.greenfunsolutions.be

Verhuur en verkoop herbruikbare bekers en glazen (poly-
carbonaat en copolyester)

Festicup: www.festicup.be Verhuur en verkoop herbruikbare bekers en glazen + 
mobiele wasstraat

Be Natural: www.benatural.be Verkoop eenmalige PLA bekers

ePacking: www.biopack.be Verkoop eenmalige PLA bekers

 
Moonen Direct: www.moonendirect.be Verkoop eenmalige PLA bekers



Leveranciers drink- en eetgerei voor evenementen

Borden
Leverancier Type
Locafest: www.locafest.be Verhuur van klassiek vaatwerk

Tzigane: www.tzigane.be Verhuur van klassiek vaatwerk en afwasinstallaties

Biopla: www.biopla.be Verkoop suikerriet borden

Be Natural: www.benatural.be Verkoop suikerriet borden

ePacking: www.biopack.be Verkoop suikerriet en palmblad borden  

Moonen Direct: www.moonendirect.be Verkoop suikerriet en palmblad borden



Leveranciers drink- en eetgerei voor evenementen

Bestek
Leverancier Type
Locafest: www.locafest.be Verhuur van klassiek bestek

Tzigane: www.tzigane.be Verhuur van klassiek bestek

Biopla: www.biopla.be Verkoop houten (cellulose) en PLA bestek

Be Natural: www.benatural.be Verkoop bestek

ePacking: www.biopack.be Verkoop hittebestendige CPLA en houten bestek

Moonen Direct: www.moonendirect.be Verkoop hittebestendige CPLA en houten bestek 



Leveranciers verpakkingsmateriaal

Boodschappentassen
Leverancier Type
Pero-Pack: www.eco-draagtassen.be Verkoop verschillende soorten herbruikbare 

boodschappentassen

Amigo Promotion: 
www.amigopromotion.nl/product/
opvouwbare-tasjes

Verkoop verschillende soorten herbruikbare
boodschappentassen

Darpo: www.darpo.nl Verkoop verschillende soorten herbruikbare en 
opvouwbare boodschappentassen

Promo2000: www.promo2000.nl Verkoop verschillende soorten herbruikbare en
opvouwbare boodschappentassen

Ecorelatiegeschenken:
www.ecorelatiegeschenken.be

Verkoop verschillende soorten herbruikbare
boodschappentassen



Leveranciers verpakkingsmateriaal

Verpakkingsfolie
Leverancier Type
Plastic Union:  
www.plasticunion.be/nl/producten/
bio-based.html

Bio-PE

Moonen Direct:
www.moonendirect.be

Bio-PE

Resinex:
www.resinex.be/producten/nature-
works-ingeo.html

PLA

Greenbox Nederland: 
www.biologischverpakken.nl

PLA

Sarebo: www.sarebo.nl/folies/compos-
teerbare-folie/

PLA

Bioodi: www.bioodi.nl/hamburgervel-
feel-green

vetvrij papier


