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DE KLUS

Limm Recycling brengt
en haalt plastic bekers
We scheiden afval, maar plastic koffiebekertjes gaan nog altijd massaal in de gewone, grijze bak. Limm Recycling in Appelscha doet daar wat aan.

Ina en Lenze Leunge: ,,Het meeste wordt met het huisvuil verbrand.’’
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imm Recycling bestaat om
het patroon rond plastic
bekertjes te veranderen.
,,Een bedrijf waar honderd
mensen werken, gebruikt jaarlijks
zo’n 150.000 plastic bekertjes.
Reken maar uit wat dat voor heel
Nederland betekent. Dan heb je het
over miljarden. Het meeste wordt
met het huisvuil verbrand.’’ Dat
kan en moet anders, vinden Ina en
Lenze Leunge. Daarom begonnen
ze vijf jaar geleden Limm Recycling.
Inmiddels heeft het echtpaar al
een paar honderd klanten aan zich
weten te binden. Grote en kleine
ondernemingen, commerciële
bedrijven en overheidsinstanties,
sportclubs en stichtingen. De twee
regelen dat hun klanten altijd genoeg bekers hebben, laten de gebruikte exemplaren ophalen en
sturen die voor 100 procent recycling naar Overijssel.
Lenze Leunge: ,,We begonnen
ooit met één doos nieuwe bekertjes
en een big bag voor de gebruikte.
Nu rijdt er zo’n beetje elke drie
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weken een grote vrachtwagen vol
naar de recycling. Elke maand worden 18 pallets met nieuwe bekertjes
aangevoerd. Dat zijn minstens
97.200 bekertjes die wij distribueren. Daar ben ik best trots op.’’
Toch zouden die getallen veel
groter moeten zijn, vinden de
Leunges. ,,Wij snappen niet dat
bedrijven die de term verantwoord
ondernemen voorin de mond hebben, nog steeds niet hun bekertjes
recyclen. En wie dat wel doet, gebruikt meestal kartonnen bekertjes.
Dat lijkt heel milieubewust, maar
dat is het beslist niet. Bovendien is
het veel te duur.’’
Dat zit volgens die twee zo: kartonnen bekers hebben een binnenlaag die de beker waterdicht maar
ook milieuonvriendelijk maakt. Ze
mogen daarom volgens de scheidingwijzers van Papier Recycling
Nederland niet bij het oud papier,
maar bij het huisvuil en worden
dus verbrand. ,,Kartonnen bekertjes
ogen milieuvriendelijk, maar zijn
dat dus niet.’’
Toen Ina en Lenze Leunge vijf
jaar geleden in hun gevangeniswin-

kel stonden, hadden ze een droom:
allemaal aan de gerecyclede koffiebekers. Drie maanden geleden
trokken ze de deur van de winkel
achter zich dicht. Lenze Leunge:
,,Het mooist zou zijn als we van
bekers nieuwe bekers kunnen maken. Maar dat mag niet van de
wetgever. Nog niet. Tot het zo ver
is, worden van onze gebruikte
bekers plantentrays gemaakt.’’
Limm doet het hele traject, van
het leveren van nieuwe bekertjes in
vele soorten en kleuren, tot het
afleveren van plantentrays bij tuinwinkels. De bekertjes komen onder
andere uit Duitsland en worden
bezorgd bij de loods in Smilde.
Daarna gaan ze grotendeels per bus
door Noord-Nederland, naar de
bedrijven waar het koffierecyclingsysteem van Limm staat.
Limm groeit geheel met eigen
middelen. Lenze Leunge: ,,We investeren zo ongeveer alle winst in het
bedrijf. Nu sparen we voor een
eigen scheidingsmachine. Nog
liever zou ik alles zelf recyclen. Dat
is echt een droom: het hele proces
in eigen hand hebben.’’

