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Greencup Update 5

ECOBEKERS SUCCESVOL
De herbruikbare Greencups (ecobekers)
met statiegeld zijn tijdens de viering van
Koninginnedag massaal ingezet en enthousiast ontvangen door het publiek.
Uit de eerste reacties van horecaondernemers is gebleken dat het werken met ecobekers voor zowel de ondernemers als de klanten, goed en positief is verlopen. Bovendien
was het goed zichtbaar dat de omgeving
van die bedrijven waar met de ecobekers
werd gewerkt, veel schoner was dan de
omgeving van de bedrijven waar, met plastic wegwerpbekers werd gewerkt.
De stichting Greencups is tevreden met het
behaalde resultaat, hoewel er ook al verbeterpunten zijn geconstateerd.
Maar ere wie ere toekomt, de ondernemers hebben een geweldige klus geklaard
waardoor de Amsterdamse binnenstad schoner is gebleven. En omdat er minder (gebroken) glas of plastic bekers met scherpe randen in de openbare ruimte lagen, is er ook
sprake van minder schade, zoals lekke banden aan voertuigen.

BEDANKT VOOR UW INZET!
Dankzij uw medewerking is er aanzienlijk minder plastic afval op straat
terecht gekomen.
De samenwerking tussen u, het stadsdeel Amsterdam-Centrum, stichting
Greencups en andere betrokkenen
heeft een geweldig resultaat opgeleverd: een succesvolle introductie van
de Greencups in de Amsterdamse
binnenstad.
Dit betekent dat de stichting Greencups
met de huidige voorraad ecobekers nog
meer horecaondernemers van dienst kan
zijn met een full service systeem zonder
eigen winstoogmerk en hen op die manier
helpt bij het verplichte gebruik van de ecobeker. De stichting Greencups doet dit door
de Greencups voor slechts € 0,10 te verhuren. Hiermee is het gebruik van de Greencups, de gehele logistiek (het leveren en het
ophalen) en de reiniging gedekt.

Wel viel op dat zolderopruimers hun niet
verkochte waar in veel gevallen achter lieten, de blikjes verkoop duidelijke sporen
heeft achter gelaten en dat ook sampling
voor veel vervuiling heeft gezorgd.

Een bijkomend voordeel van het collectieve systeem is dat de Greencups bij alle
deelnemende horecabedrijven ingeleverd
kunnen worden.

De stichting Greencups heeft het voor
183 horecaondernemers mogelijk gemaakt
om met een collectief systeem te werken
met in totaal 500.000 Greencups. Van de
retour gekomen Greencups blijkt zo’n 30
procent ongebruikt te zijn.

Dit alles is mogelijk geweest door sponsoring van het stadsdeel Amsterdam-Centrum,
de Centrale Stad, Centraal Brouwerij Kantoor
en Bavaria. Hierdoor worden de aanschafkosten van de Greencups niet doorberekend in
de verhuurprijs.

www.greencups.nl
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UW MENING GEVRAAGD
Alle lof dus voor de ondernemers die zich
voor het gebruik van de ecobekers hebben
ingezet. Maar we willen ook uit de opgedane
ervaringen leren.
Daarom voert de stichting Louis d’Eco naar het
gebruik van de ecobekers twee enquêtes uit. Het
doel van deze enquêtes is om inzicht te krijgen
over de invoering en het gebruik van de ecobekers tijdens Koninginnedag.

Tekstborden “Wij werken met Greencups”, Spui

Eén enquête is reeds onder de bezoekers van
de festiviteiten rond Koninginnedag gehouden.
Voor de tweede enquête vragen wij uw medewerking. Uw mening over de invoering van de
Greencups met statiegeld tijdens de Koninginnenacht en Koninginnedag en de activiteiten van de
stichting Greencups horen wij graag.
Eventuele knelpunten kunt u aangeven zodat
deze voor zover mogelijk in de toekomst kunnen
worden vermeden.
Bij deze verzoeken wij u om de enquête die
deze week aan alle horecaondernemers in de
Amsterdamse binnenstad wordt verzonden, in
te vullen. Dus ook als u (nog) niet met ecobekers
heeft gewerkt of met andere ecobekers heeft
gewerkt dan Greencups dan verzoeken wij u om
de enquête binnen 10 dagen te verzenden aan
(postzegel niet nodig) of te faxen naar:

Stichting Louis d’Eco
Antwoordnummer 55008
3505 VB Utrecht
fax 030-240 05 90

Greencups op het Rembrandtplein

Greencups met ‘Engelstalig tekstbord’

Er wordt hard gewerkt aan de eindafrekening die per e-mail wordt verzonden. Wees
galant en betaal binnen twee weken, zodat collegae ondernemers, die geld terugkrijgen omdat ze veel Greencups hebben ingenomen, snel kunnen worden betaald.

Colofon
Opmaak: stichting Milieunet, www.stichtingmilieunet.nl
Tekst: Stadsdeel Amsterdam-Centrum, stichting Greencups en stichting Milieunet
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