
PIZZADOZEN IN HET ZWERFVUIL
EEN ROL VOOR IEDEREEN: PRODUCENT, HANDELAAR, LOKAAL 
BESTUUR EN CONSUMENT

Zwerfvuil is een doorn in het oog van veel 
Vlamingen. Vooral in steden, rond take-away is 
de problematiek nog meer zichtbaar. Vooral in de 
nabije omgeving van een pizzazaak, veranderen de 
pizzadozen erg makkelijk in zwerfvuil. Mooimakers 
wil een aantal oplossingen aanreiken zodat de 
pizzadozen uit het straatbeeld verdwijnen en liet 
hiervoor o.a. een studie door de UHasselt uitvoeren.

De oorzaak dat pizzadozen in zwerfvuil 
veranderen, brengen we terug tot volgende drie 
elementen:
• Het ontbreken van een vuilnisbak
• Het formaat van de doos vs. de opening van de 

vuilnisbak 
• De doos neemt te veel volume in om leeg mee 

te nemen.

PROBLEEM OPLOSSING 

Integrale zwerfvuilaanpak

• Preventie: Aanpassing pizzadoos zodat 
verkleinen gemakkelijker is (studie UHasselt) of 
inzet herbruikbare pizzadozen

• Infrastructuur: Plaatsen van vuilnisbakken op 
de juiste locatie

• Communicatie: Duidelijke instructies dat lege 
pizzadozen in de vuilnisbak horen

• Participatie: Samenwerking pizzazaak en 
lokaal bestuur via een zwerfvuilcharter 

• Omgeving: Tijdig ledigen door lokaal bestuur 
en pizzazaak. Veeg voor eigen deur (volgens de 
25m-regel)

• Handhaving: Aanspreken, controleren en 
boetes indien nodig

• Monitoring: volg de situatie van nabij op.

STUDIE UHASSELT

  Het aanbrengen van plooilijnen om de pizzadoos kleiner te vouwen betekent geen significante verzwakking
    De dozen met plooilijnen behouden dezelfde functies. Zo houdt een doos met plooilijnen de pizza even warm en 

is ze even stevig als een pizzadoos zonder lijnen.

MAAK HET VOOR DE CONSUMENT MAKKELIJK OM DE PIZZADOOS TE PLOOIEN

1. Geef aan dat het deksel van de bodem kan worden losgescheurd (bv. d.m.v. schaar-icoon)

2. Maak 3 verticale plooilijnen op het deksel. Als de doos in 3 wordt geplooid,  
past die namelijk wel in de meeste vuilnisbakken.

Extra tips:  Breng plooi-instructies aan op de doos  Markeer scheur- en plooilijnen met een specifieke kleur  
 Communiceer via de pizzadoos met een zwerfvuilboodschap, bv: ‘Pizza gesmaakt? Zorg ervoor  

dat de doos in de vuilnisbak geraakt’ 

WELKE ROL KAN JIJ SPELEN IN DIT VERHAAL?
Preventie Infrastructuur Communicatie Samenwerking Omgeving Handhaving

Producent pizzadozen 

Pizzahandelaar

Lokaal bestuur

https://mooimakers.be/node/79432
https://mooimakers.be/node/79433
https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/vuilnisbakkenplan-slimme-aanpak-van-vuilnisbakken
https://mooimakers.be/kenniswijzer/artikel/betrek-de-plaatselijke-ondernemingen-een-zwerfvuilcharter
https://mooimakers.be/node/81648
https://mooimakers.be/aanspreektips
https://mooimakers.be/node/79433


PIZZADOZEN RECYCLAGE-AANPAK

PIZZA SAVER 

Voorkomt vervuiling van het deksel

• Voordeel: een proper deksel mag bij papier/karton 
gesorteerd worden. 

• Gebruik een houten of kartonnen pizza saver. Geen 
plastic! Deze kan dan mee gesorteerd worden bij papier/
karton. 

INLAY

Voorkomen dat de vetten van de pizza worden 
opgenomen door het karton.

• Vetvrij papier: Ondoordringbaar voor olie en vet. Papier is 
relatief poriënvrij.

• Perkament of bakpapier: Papier op cellulosebasis 
behandeld of gecoat met silicone. Biedt weerstand tegen 
penetratie van vetten.

HOU DE PIZZADOOS PROPER!

Gebruikte pizzadozen komen dikwijls bij het restafval terecht, het is namelijk niet toegestaan 
om dozen met vet en etensresten bij papier en karton te sorteren. Dat is jammer, want op die 
manier kan de pizzadoos niet meer gerecycleerd worden. 

Om ervoor te zorgen dat de doos zo proper mogelijk blijft na gebruik, geven we graag 
enkele mogelijke oplossingen mee: 


