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Reducing (Food) Waste
We zijn zuinig met onze grondstoffen en houden de waarde van verpakkingen,
voedsel en andere materialen zo lang mogelijk in onze keten. Reduce, Re-use,
Recycle & Rethink!

ONZE AMBITIES

McDonald’s werkt wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming van haar verpakkingsmateriaal. Dit betekent dat
alle productverpakkingen die McDonald’s in de restaurants gebruikt, in 2025 gemaakt zijn van hernieuwbare, gerecyclede
of gecertificeerde materialen. Bovendien zal McDonald’s recycling van productverpakkingen mogelijk maken in alle
restaurants wereldwijd. McDonald’s Nederland omarmt deze wereldwijde ambities, en zet zich lokaal in voor maximale
inzameling en recycling van al het afval uit de restaurants. We voorkomen en verminderen voedselverspilling in onze
restaurants en grondstofketens.

MIJLPALEN
INZAMELING
McDonald’s wordt Supporter van Schoon en doet met tientallen
restaurants mee met Landelijke Opschoondag. Iedere dag maken
we het onze gasten zo makkelijk mogelijk om hun afval in
afvalbakken weg te gooien, en ruimen we afval op in de
2015
omgeving rondom onze restaurants.
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VERPAKKINGEN
Al onze papieren en
kartonnen verpakkingen
zijn gemaakt van
gerecycled of FSCgecertificeerd materiaal.
VERPAKKINGEN
We stappen over op kartonnen
verpakkingen, in plaats van foam
verpakkingen.

Vanaf
2016

VERPAKKINGEN
We gebruiken in toenemende mate gerecycled PET in onze
verpakkingen, zoals saladebakken, flesjes en dekseltjes.
VOEDSELVERSPILLING
McDonald’s wordt lid van de Taskforce Circular
Economy in Food, waarin de overheid, bedrijven
en de Wageningen Universiteit samenwerken om
voedselverspilling tegen te gaan. Met ons nieuwe
keukensysteem, waarbij we onze burgers vers op
bestelling maken, hebben we verspilling in onze
keukens met zo’n 2000 ton kunnen verminderen.

2017

VERPAKKINGEN
We verlagen het gewicht van
verpakkingen, zoals meeneemzakken,
cups en servetten.

AFVALSCHEIDING
We scheiden het afval in al onze keukens in
acht verschillende stromen, en halen deze
gescheiden op in onze speciale GreenTruck:
karton, plastic folie, PET-flessen, voedselafval,
koffiedik, frituurolie, KGA en restafval.

2018

2018

RECYCLING
McDonald’s neemt al het koffiedik in. Zo’n
400 ton koffiedik wordt elk jaar verwerkt tot
bio-energie.
RECYCLING
Sinds 2018 zet McDonald’s als eerste
bedrijf in Nederland nascheiding
in, om kunststof en papiervezel uit
restafval te kunnen recyclen tot
nieuwe producten.

VERPAKKINGEN

VOEDSELVERSPILLING

We zorgen ervoor dat al onze verpakkingen goed
recyclebaar zijn. Zo’n 80% van onze verpakkingen
bestaat uit papier of karton. Voor de resterende
plastic items, zoals bestek, deksels, flesjes en
zakjes, ontwikkelen we zoveel mogelijk

DUURZAMERE
ALTERNATIEVEN.

INZAMELING

We dagen onze leveranciers uit om voedselreststromen zoveel mogelijk te voorkomen en zo
hoogwaardig mogelijk te benutten, waarmee we

VERSPILLING
TEGENGAAN.

Ook in onze keuken blijven we monitoren en
sturen op wat beter kan. We werken samen met
Wageningen UR en andere stakeholders in de
Taskforce Circular Economy in food.

WAT GAAN
WE DOEN?

RECYCLING

We gaan ons nog meer inspannen om

door lokale samenwerkingen met
gemeenten, betere communicatie met
gasten en het opruimen van hotspots.

We vergroten het volume aan restafval dat
nagescheiden wordt, zodat we in 2025 alle
kunststoffen en vezels uit ons restafval kunnen

RECYCLEN TOT
NIEUWE PRODUCTEN.
Zo onderzoeken we of we bouwmaterialen
kunnen maken van onze papiervezels.
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