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Statiegeld op kleine plastic  flesjes  

 

Vanaf 1 jul i kun je  kleine plast ic flesjes 1 

inleveren. Want op deze flesjes zi t nu 2 

ook statiegeld. Net  als op grote plastic  3 

flessen. Waarom is dat?    4 

 

Natuur  5 

In Nederland worden veel  p lastic  f les jes 6 

verkocht.  Veel  f les jes worden op s traat 7 

gegooid.  En zo komen ze in  de natuur  8 

terecht. Plast ic is  schadel i jk  voor  de 9 

natuur . Want het  vergaat  n iet . Het  bl i j f t 10 

voor a lt i jd  in  de natuur . Het  plast ic  komt 11 

ook in  de zee terecht . In de zee 12 

zwemmen vissen. Die v issen kr i jgen 13 

kle ine stuk jes van het p lastic b innen. En 14 

mensen eten v issen.  Zo kri jgen mensen 15 

het  plast ic  ook binnen. De reger ing wilde 16 

iets doen aan de plastic  f les jes in de 17 

natuur . Daarom z it er nu stat iegeld op 18 

deze f lesjes. +  19 

 

Statiegeld  20 

Op grote plast ic  f lessen zat al sta tiegeld. 21 

En dat  is  nu ook zo b ij kle ine p lastic 22 

flesjes. Koop je  een kle in f lesje? Dan 23 

betaal  je daar  15 cent meer voor  dan 24 

eerst.  Dat is sta tiegeld. Maar dat 25 

statiegeld kri jg je  weer  terug. Je kr i jg t het  26 

Veel p lastic f lesjes 
komen in  de natuur 

terecht  
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terug als  je de fles inlevert.  Waar  kun je 27 

je f lesjes inleveren? Dat kun je  in  de 28 

supermarkt doen.  Gewoon bi j de 29 

automaat  die er nu ook a l staat voor 30 

grote flessen.  Ook scholen en spor tclubs 31 

mogen plast ic f lesjes innemen.   32 

 

Zwerfafval  33 

Komt er minder  afva l in de natuur door 34 

statiegeld? Deskundigen denken van wel.  35 

Want in veel landen z it al statiegeld op 36 

kle ine plastic  f les jes. En daar is minder 37 

zwerfafval.  De deskundigen denken dat 38 

het  hier ook gaat helpen. Volgend jaar 39 

wordt er nog meer gedaan voor  de 40 

natuur . Dan komt er  ook statiegeld op 41 

blikjes. +  42 

Bron: jeugdjournaal.nl, rtlnieuws.nl 

 

Plast ic is heel schadel ijk voor de natuur.  

schadelijk = slecht  

 

De regering  wilde iets doen aan de p last ic 

f lesjes in de natuur.  

de regering = de mensen d ie zeggen wat 

er in een land moet gebeuren  

 

En daar is minder zwerfafva l.  

het zwerfafval = de rommel d ie op straat 

en in de natuur bl ij ft l iggen  

 

Automaat  waar  je  
f lesjes in kunt leveren 
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