R.I.P. Rietjes?
… een paar seconden om een rietje te maken
… 5 minuten om een rietje te gebruiken
… 500 jaar om een rietje af te breken
Is een rietje wel nodig?
Het is vaak een gewoonte om een rietje in een flesje of glas te steken, zonder dat het echt nodig is.
Weglaten is dé beste en goedkoopste optie.
Plastic rietjes zijn samen met ander wegwerpplastic en plastic vismateriaal goed voor 70 procent van het
zwerfvuil op zee, maakte de Europese Commissie in 2018 bekend. Plasticresten worden aangetroffen in
vissen, schelpdieren, zeehonden, schildpadden, walvissen en vogels, waarmee ze ook in het voedsel voor
de mens belanden. Heel wat plasticproducten worden vanaf 2021 verboden in Europa.
Bron: website Europees Parlement

Toch nood aan een rietje?
Voorzie dan graag de ‘meest’ duurzame versie.
Zie je door het bos de bomen niet meer met alle verschillende soorten ‘duurzame’ rietjes?
Dan vind je hieronder de meest milieubewuste keuzes.
Kiezen voor PLA? Liever niet!
De meest verkochte ‘duurzame’ rietjes zijn de composteerbare PLA (Polylactic Acid)-rietjes, gemaakt van
duurzame bronnen nml. zetmeelrijke planten. Het kost minder energie bij productie, zorgt voor minder
uitstoot dan het maken van plastic rietjes en scheidt geen giftige gassen af bij verbranding. MAAR ze
kunnen enkel gecomposteerd worden in een industriële, gecontroleerde composteringsomgeving. In de
natuur zijn ze ook na 100 tot 1000 jaar nog onontbonden terug te vinden. Geen goed idee om ze te laten
wegwaaien in de natuur. Ze belanden evenzeer in de maag van de vogels en vissen. Niet de beste keuze
dus.
Betere alternatieven bestaan!
Naast de vele herbruikbare rietjes van silicone, bamboe, riet, metaal… vind je ook papieren en eetbare
rietjes en zelfs rietjes gemaakt uit avocadopitten.
Papieren rietjes heb je in heel wat kleuren, motieven en maten. Ze zijn iets minder milieuvriendelijk dan
een rietje wat je jarenlang kunt hergebruiken, maar het is toch een stapje in de goede richting. Let wel
op: papieren rietjes worden snel slap in bepaalde dranken, dus het is mogelijks niet de allerbeste optie.
Eetbare rietjes zijn gemaakt van suiker, water, maïszetmeel en gelatine. Personaliseerbaar, in
verschillende kleuren, maten en smaken van aardbei tot citroen/limoen maar ook in neutrale smaak

verkrijgbaar. Ze blijven 25 tot 40 minuten in hun oorspronkelijke vorm in fruitsap, cola,… . In water iets
langer. Ze zijn niet geschikt voor warme dranken. Wel 100% verteerbaar en 100% afbreekbaar.
Rietjes gemaakt uit avocadopitten:
Redelijk recent op de markt en afkomstig uit Mexico zijn de rietjes van Biofase (ook in bestek
verkrijgbaar). De avocadopitten worden in Mexico gratis opgehaald bij bedrijven die hier voordien voor
moesten betalen om ervan af te geraken. Het doel is om het product aan te bieden dat 10 procent
goedkoper is dan traditioneel plastic. 100% Biologisch Afbreekbaar en binnenkort te verkrijgen op de
Belgische markt.
Meer informatie hierover via
https://www.facebook.com/pg/biofasebenelux/about/?ref=page_internal
http://biofase.be/
Zijn eetbare rietjes duur?
Eetbare rietjes vind je al tussen de €0.15 en €0.19 per stuk (afhankelijke van de hoeveelheid die besteld
wordt). Papieren rietjes zijn soms nog iets goedkoper. Maar uiteraard, hoe meer mensen je overtuigt
om géén rietje te nemen, hoe lager de kostprijs per drankje.
Leveranciers:
Even rondsurfen levert al snel leveranciers van herbruikbare en papieren rietjes op.
Papieren rietjes: Voorlopig zijn er in Europa nog niet veel aanbieders van eetbare rietjes. Sorbos is een
merk uit Spanje waarbij het rietje werd ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Barcelona.
Sorbos won in Spanje al een prijs voor het meest innovatieve en milieuvriendelijkste product.
Sorbos via biodisposables: https://biodisposables.shop/product/4-smaken-eetbare-rietjes-vansorbos/
Sorbos via Ava papier: https://www.ava.be/nl/product/search?keyword=eetbare+rietjes
Sorbos via Sier disposables: https://www.sierdisposables.nl/eetbarerietjes.html De rietjes van

Santé op je gezondheid én het milieu!
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