Afval
in Altena.
Van waarde.
ALLE INS & OUTS

Voorwoord

Inhoud

Hup, weg ermee. Elke dag gooien we afval weg, je staat er bijna niet
meer bij stil. Een inwoner van Altena gooit gemiddeld zo’n 100 kilo
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Wat moet waarin?

we uit in dit boekje.
Wat gebeurt er eigenlijk met het afval als de container is opgehaald?
Wat komt er kijken bij het ophalen en verwerken van afval? En hoeveel kost dat?
Maar sterker nog: wat levert het op? Afval is van waarde als grondstof
voor nieuwe materialen. Uit afval ontstaan dus nieuwe materialen,
nieuwe producten. Net als Alf ie in dit boekje, onze afval-mascotte die

Afval scheiden loont dus. Jij bespaart kosten als je
minder vaak de grijze container aan de straat zet en onze
stof.
In dit boekje vind je tips en wetenswaardigheden over het nog beter scheiden van afval.

27
Tips GFT-container

dus nog veel meer afval scheiden. Hoe je dat eenvoudig doet, leggen

natuurlijke omgeving wint als we afval hergebruiken als grond-
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Dat is afval dat opnieuw gebruikt zou kunnen worden. We kunnen

steeds nieuwe vormen aanneemt.
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afval in de grijze container. Maar, 78 kilo daarvan hoort er niet in thuis.

Dit boekje is gedrukt op RecyStar® Nature. Dit papier is gemaakt
van 100% gerecyclede vezels en is duurzaam geproduceerd.
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Afval. Zin & onzin.
Feiten & fabels
“De gemeente
verdient aan afval,
stelletje zakkenvullers.”
Als gemeente mogen wij niet
verdienen aan afval. De kosten
die we maken, berekenen we
door in het tarief voor inwoners. Kosten zijn: de huis-aanhuisinzameling (personeel en
vrachtwagens), het storten
of recyclen van afval, de
l
fabe milieuparkjes in het dorp,
de milieustations en kosten
voor de organisatie en voorlichting.

Gekookt eten mag niet
in de groenbak
Dat mag wel. Het behoort tot
het GFT-afval. Zelfs botjes en
graten mogen in de groene
bak.

Zwerfafval is dodelijk
voor dieren
Dat is waar. Blikjes die in weilanden terechtkomen, kunnen
door het maaien versnipperd
worden. Jaarlijks sterven hierdoor zo’n 4000 koeien.
Vogels, vissen en andere landen zeedieren raken verstrikt in
plastic. Ook zien ze het afval
als voedsel. Verstikking, verstopping en maagproblemen
zijn het vreselijke gevolg.

80% van de inhoud
van de grijze container
hoort er niet in
Klopt! We scheiden al steeds
meer afval. Toch gooien we
nog veel in de grijze
container wat nog herfeit gebruikt kan worden.
Vooral GFT-afval komt
nog in de grijze container
terecht; maar liefst 36% van
de totale inhoud. Plastic, glas,
textiel en papier scheiden we
al aardig goed. De overige 20%
zijn ook nog te recyclen. Er is
dus nog veel te winnen.

?

??

Afval scheiden in huis
helpt niet veel op het
grote geheel
“Grote bedrijven produceren
veel meer afval dan ‘gewone’
huishoudens.”
Dat is niet waar. Het is juist
waardevol om thuis het afval
goed te scheiden.
De bouw, de landbouw en de
industrie produceren bij
elkaar veel meer afval,
maar 80% hiervan is te
recyclen. Het deel van de
bedrijven dat niet te recyclen
is, is minder dan het niet te
recyclen deel in huis.

fabel

feit

l

fabe
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Afval.
Wat komt erbij kijken,
en waar gaat het
naartoe?

VRACHTWAGENS
PER DAG

20

ROUTES
PER WEEK

5000
KILOMETER
PER WEEK

Je hebt geluk: het laatste koekje is voor jou!
Wat gebeurt er dan met de verpakking?
Is de verpakking van plastic of van zilverkleurig cellofaan?
Dan gaat die in de doorzichtige PBD-zak* (Plastic, Blik en Drankkartons). Om de 2 weken wordt die bij je opgehaald.
Zit er een kartonnen doosje omheen? In de papierbak!
*voorheen PMD-zak

Afval dat bij jou thuis wordt opgehaald
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De gemeente Altena heeft
geen eigen afvalophaaldienst.
Wij werken daarvoor samen met
de Afvalstoffendienst van de
gemeente Den Bosch.

De vrachtwagens rijden met het
opgehaalde afval naar de verschillende locaties om het afval:
• te sorteren/recyclen
• te verbranden.

Per dag rijden 4 vrachtwagens met
chauffeur en 1 of 2 vuilnismannen.
Per week rijden ze 20 routes om
het afval in Altena op te halen.
De ene keer de plastic zakken, de
andere keer de groencontainer en
weer een ander moment de grijze
container met restafval.
Per week rijden de vrachtwagens
zo’n 5000 kilometer in Altena.

Attero in Moerdijk zorgt voor de
verbranding van het restafval
en verzamelt het GFT. Van het
GFT wordt biogas en compost
gemaakt.
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Milieuparkjes in de
verschillende kernen
Verschillende materialen moeten
wel gescheiden worden, maar halen we als gemeente niet bij je op.
Daarvoor zijn er, verspreid over de
gemeente Altena, 16 milieuparkjes. Hier staan verschillende containers voor verschillende soorten
afval bij elkaar:
• glas
• textiel
• luiers en incontinentiemateriaal
• blik.
Het bedrijf Renewi
zamelt het glas in en
Kringloopcentrum
Altena zorgt voor de
inzameling van kleding,
schoenen en overig textiel.
Luiers halen we wel op,
maar op dit moment is het in
Nederland nog niet
mogelijk om luiers op grote
schaal te recyclen. Er vinden
verschillende experimenten plaats
op dit gebied, waaraan we als
gemeente willen deelnemen.
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Papier en kleding
Papier hier
In onze gemeente zamelen
muziekverenigingen, scholen en
kerken het oud papier in. Oud
papier is goed recyclebaar en
heeft waarde. Dus: hoe meer je
inlevert, hoe hoger de vergoeding.
De vergoeding voor het oud papier
dat de verschillende verenigingen
ophalen komt ten goede aan hun
clubkas.
Voor het inzamelen van het papier
zijn echter ook vrachtwagens en
chauffeurs nodig. De gemeente
zorgt daarvoor en betaalt die
kosten.
Kleding en textiel
Hangt er in je kast kleding die je
al lang niet meer draagt of zijn de
kinderen uit hun kleding gegroeid?
Kapotte broeken of lakens met
een gat? Doe het in de textielcontainer in het dorp. De kleding en

het textiel gaat naar het Kringloopcentrum Almkerk. Goede
kleding wordt verkocht in de
winkel of gaat naar de noodhulp.
Het komt dus altijd op een goede
plek terecht! Niet bruikbaar textiel
wordt verwerkt tot bijvoorbeeld
poetsdoeken.
Let op: dekbedden, hoofdkussens
en tuinkussens mogen níet in de
kledingcontainer. Deze horen bij het
restafval. Vaak zijn dit synthetische
materialen die niet recyclebaar zijn.
Soms wordt ander afval in de
textielcontainer gegooid. Dat is
heel jammer, want als er bijvoorbeeld vloeistoffen uit het afval
lekken, dan kunnen de kleding
en het textiel niet meer gebruikt
worden. Die vracht gaat dan in de
verbrandingsoven. Gevolg: materialen zijn onbruikbaar en hogere
kosten voor de inwoners.

Afval dat niet wordt opgehaald of in de containers kan, kun
je kwijt bij de twee milieustations in Giessen en Werkendam.
Bekijk in de AfvalAltena-app (www.mijnafvalwijzer.nl) en op
www.gemeentealtena.nl/afval/afvalsoorten wat je waar kunt
inleveren.
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Tweede leven na milieustation

Wat breng je naar
het milieustation?
Flink je huis opgeruimd, verbouwd of in de tuin
gewerkt? Dan kun je niet al het afval in je eigen
container of bij de milieuparkjes kwijt.
Breng het dan naar één van de milieustations in Giessen of
Werkendam. Het meeste afval breng je gratis. Voor een aantal
soorten afval betaal je per hoeveelheid (kuub) of gewicht; dat
zijn de kosten van transport en verwerking die de gemeente
daarvoor maakt.
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Milieustation
Giessen

Milieustation
Werkendam

Handelsstraat 4

Beyerinckweg 12

OPENINGSTIJDEN 2021:
dinsdag
10.30 - 15.30 uur
woensdag 15.00 - 19.30 uur
donderdag 10.30 - 15.30 uur
zaterdag 08.30 - 12.30 uur

OPENINGSTIJDEN 2021:
maandag 10.30 - 15.30 uur
woensdag 09.00 - 13.00 uur
vrijdag
10.30 - 15.30 uur
zaterdag 08.30 - 12.30 uur

Kijk voor actuele tijden op
www.gemeentealtena.nl/afval

Kijk voor actuele tijden op
www.gemeentealtena.nl/afval

> In Hank en Almkerk lopen 2 proefprojecten voor de verwerking van tuinafval.

Vanuit het milieustation gaat het
afval per soort naar een sorteerder
of verwerker. Bijna elk type afval
krijgt een tweede leven:
• glas is 100% recyclebaar
• 97% van de ingezamelde
elektrische apparaten wordt
gerecycled
> metaal, glas, koper en kunststof wordt gescheiden en wordt
hergebruikt
• hout wordt gebruikt voor meubels, spaanplaat en duurzame
energie

• groenafval wordt biogas en
compost
• grofvuil en bouwafval wordt per
soort - indien mogelijk gerecycled
Tip: puin kun je beter thuis laten
ophalen via een commerciële
partij. Gemakkelijker en goedkoper!

Samengevat
Maximaal afval scheiden,
maximaal voordeel
• voor jezelf en je portemonnee
• voor je omgeving en het milieu
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Zwerfafval. De feiten
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Afval dumpen

Gevaar voor dieren

Je ziet het wel eens liggen op
afgelegen plekken: restafval,
meubels, matrassen. Het levert
niemand iets op. Integendeel.
Medewerkers gaan met een
vrachtwagen op pad om het afval
op te halen. Dat kost geld. Waar
gaat het naartoe? Verbrandingsoven of elders? Weer extra kosten.
Inwoners van Altena draaien op
voor die kosten, omdat deze uit
de afvalstoffenheffing betaald
worden.
Met een ritje milieustation doe
je dus jezelf en de gemeenschap
een plezier.

Zomaar een blikje, snoepwikkel of sigaret weggooien, heeft
invloed op onze omgeving, maar
heeft ook grote gevolgen voor
dieren.
Van het gemaaide gras van
bermen en perken wordt hooi
voor koeien gemaakt. Tijdens het
maaien worden blikjes versnipperd en die komen in het gras
terecht. Krijgt een koe zo’n scherf
binnen, dan ontstaat er een
maagbloeding. Gevolg: de koe
sterft. Elk jaar sterven ongeveer
4000 koeien door zwerfafval.
Ook vogels, vissen en andere
dieren lopen gevaar. Ze zien het
afval als voedsel of raken verstrikt
in plastic waardoor verstikking,
maagproblemen, verstopping of
inwendige bloedingen kunnen
ontstaan.
Ook ballonnen die in de natuur
achterblijven, zijn schadelijk. Het
kan tot 5 jaar duren voordat het
materiaal is afgebroken. Wij raden
het oplaten van ballonnen dan
ook af!

Top 10 zwerfafval
in Nederland
1. Sigarettenfilters (31,5%)
2. Blikjes (9,9%)
3.	Snoep- of koekwikkels
(9,2%)
4. Flesjes (3,5%)
5.	Servetten en (vochtige)
tissues (2,3%)
6. Bekers (2,3%)
7. Mondkapjes (2,1%)
8. Sigarettenpakjes (1,7%)
9. Flesdopjes (1,7%)
10. Zakken en tasjes (1,4%)

Onze ZwerfAfvalPakkers
In Gemeente Altena werken
meer dan 100 vrijwillige ZwerfAfvalPakkers (ZAPpers). Zij
ruimen zwerfafval op in de
wijken en de natuur. Daar zijn
we trots op. Het is alleen jammer
dat het nodig is. Als ZAPper
krijg je alle werkmaterialen van
de gemeente in bruikleen.
Ook zin om een steentje bij te
dragen? Welkom!
Voor informatie en aanmelden
ga naar www.gemeentealtena.
nl/afval/buurtbeheer-doorbewoners

Hoe lang duurt het
voordat zwerfafval is
afgebroken?
• Kauwgom: 20 tot 25 jaar
• Klokhuis: 2 weken
• Bananenschil of sinaasappelschillen: 1 tot 3 jaar
• Blikje frisdrank: staal 50 jaar/
aluminium eeuwig
• Krant: paar dagen tot half
jaar (veel of weinig regen)
• Frisdrankfles (plastic):
schaduw 10 jaar / zonnige
plekken 5 jaar
• Kartonnen drankbeker:
half jaar
• Composteerbaar kunststof:
tientallen jaren (composteert
wel in een professionele
installatie)
• Sigarettenpeuk: 2 jaar
• Piepschuim: eeuwig
• Patatbakje: eeuwig
Zelfs als het afval niet meer
zichtbaar is, heeft het nog
zijn schadelijke effecten. De
restproducten van metalen en
plastics komen namelijk in de
voedselketen terecht.
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Kosten van afval.
Hoe zit het en
wie betaalt wat?
Ophalen. Vrachtwagens en medewerkers.
Sorteren. Transport naar verwerkers. Milieustation.
Afval ophalen en verwerken kost geld.
Om dit voor de hele gemeente en haar inwoners te regelen,
heft de gemeente afvalstoffenheffing. Elke inwoner betaalt
deze belasting. De rekening krijg je één keer per jaar.

€ 154,46
VASTE KOSTEN
PER JAAR*

€ 13,68
LEGEN GROTE
CONTAINER*

De rekening bestaat uit 2 delen:
1. Vastrecht: een vast, gelijk
bedrag voor elke inwoner.
Voor 2021 is dat € 154,46.
2. Variabel recht: de kosten voor
het legen van de restafvalcontainer. In 2021 is dit € 13,68
voor een grote container
(240 ltr) en € 7,98 voor een
kleine (140 ltr.). Hier heb je zelf
invloed op: hoe minder vaak je
de grijze container aan de straat
zet, hoe minder je betaalt.

De gemeente betaalt om het
GFT-afval op te halen en te
verwerken, maar die kosten zijn
meegenomen in het vastrecht.
Als je de groencontainer alleen
aan de straat zet als die echt vol
is, dan zijn de kosten voor de
gemeente lager. En daardoor
uiteindelijk ook voor jou.

Als je de grijze container 3 keer
per jaar aan de straat zet in plaats
van 12 keer, dan scheelt dat bij
een grote container € 123,12. Mooi
meegenomen. Hoe je dat doet?
Kijk op pagina 22 hoe je zorgt voor
minder restafval.

€ 7,98
LEGEN KLEINE
CONTAINER*

* Kosten 2021. Elk jaar stijgen de kosten die we als gemeente moeten betalen voor
afvalverwerking. We betalen als gemeente al meer dan dat we onze inwoners berekenen.
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Op termijn zal het tarief onvermijdelijk aangepast moeten worden.
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Wat krijg ik terug voor de afvalstoffenheffing?
• elke 4 weken de mogelijkheid om
de grijze container leeg te laten
maken*
• elke 2 weken de mogelijkheid om
de groene container leeg te laten
maken
• elke 2 weken de mogelijkheid
om het PBD (Plastic, Blik en
Drankenkartons) te laten ophalen via de zak aan het
haakje aan de lantaarnpaal bij de woning;

• elke 4 weken oud papier ophalen
• de mogelijkheid om luiers en
incontinentiemateriaal aan te
bieden in de luiercontainers in
het dorp (meestal bij de kinderopvang)
• textielinzamelbak in het dorp
• glasbakken in het dorp
• plastic zakken voor PBD
en luiermateriaal
• milieustations in Giessen en
Werkendam (waar het meeste
afval gratis kan worden weggebracht)
• de verwerking van alle soorten
afval
• afval-app

In sommige gemeenten kun je
meer soorten afval gratis naar het
milieustation brengen. In dat geval
betalen inwoners ook meer vastrecht bij de afvalstoffenheffing.
‘Gratis’ is dus niet gratis.

*Kosten: € 13,68 voor een grote container (240 ltr)
en € 7,98 voor een kleine (140 ltr.).
16

‘Hé pa, waar moet
die chipszak in?’
“Afval scheiden? Natuurlijk, dat
deed ik al. Vanaf het moment dat ik
wethouder werd en Afval en Duurzaamheid in m’n portefeuille kreeg,
verdiepte ik me uiteraard meer in
de materie. Dan stel je vragen als:
heeft afval scheiden zin en hoe
draagt het bij aan een beter milieu?
Kan het makkelijker en heeft het
financieel voordeel? Dat heeft me
nog bewuster gemaakt.
Bij ons thuis heeft alles zijn plek.
Glas en batterijen in de bijkeuken, de oud papiercontainer in de
schuur en in de keuken een bakje
voor de etensresten en een grote
afvalbak voor het plastic. Dat is
nieuw: in de keuken verzamelen we
nu het plastic en het restafval gaat
rechtstreeks in de grijze kliko. We
houden nauwelijks nog restafval
over.
Met een zoon van 12 en een kleine
van 4 zijn wij ons bewust van de
vraag hoe wij met afval omgaan.
De kleinste produceerde tot z’n
derde in zijn eentje al een mini-

afvalberg van luiers en de oudste
ruimt regelmatig zwerfafval op in
het dorp en wijst ons nog af en toe
op verkeerd scheiden. Toch zijn
er bij ons ook nog vragen. Onlangs nog: ‘Hé pa, waar moet die
chipszak nou in?’ Dat zijn zo van die
twijfelgevallen, maar het antwoord
is: bij het restafval.
En precies die vraag was één van
de redenen om deze uitgave te maken. Om vragen te beantwoorden
en om inwoners nog bewuster te
maken van het nut van afval scheiden. Ook hopen we een andere kijk
op koopgedrag en voedselverspilling te geven. We zijn het verplicht
naar onze omgeving én het heeft
een financiële kant. Goed scheiden
bespaart de gemeente - en dus ook
de inwoners - geld. Een kwestie van
‘en-en’: het goede doen voor de
aarde komt uiteindelijk ten goede
aan je portemonnee.”
Roland van Vugt
wethouder
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Compliment
voor Altena!
Afvalscheiding?
Altena doet het goed!
De inwoners van Altena zijn de afgelopen
jaren meer en meer afval gaan scheiden.
In 2008 haalden we per inwoner 213 kilo
restafval op, in 2019 nog maar 100 kilo.
Een compliment waard!

Kan het nog beter? Ja!
In de restcontainer zit maar liefst 80% aan
materialen die er niet in thuis horen.
Denk aan papier, metaal, tuin- en keukenafval, glas en textiel.
Dat is jammer, want:
• als de materialen gescheiden ingezameld
worden, leveren ze geld op
• de materialen kunnen gerecycled worden
• omdat het storten en verbranden van
restafval geld kost.
Nog meer scheiden levert dus nóg meer op.

18

Afval. Zin & onzin.
Feiten & fabels
el

fab

Waarom afval
scheiden?
Alles komt toch op
één grote hoop.

Nee, zeker niet! Alles wat je
gescheiden aanlevert, blijft
gescheiden. Waarom?
• Verzamelde afvalmaterialen
zijn de grondstof voor nieuwe
materialen. Denk aan papier
of metaal, dat na recycling
weer nieuw papier en metaal
wordt.
• De kosten voor de verwerking van gescheiden afval zijn
veel lager dan de verwerking
van een grote berg afval.
Beter voor milieu en portemonnee dus.
Ja, het komt óók nog wel eens
voor dat afval wél op een hoop
gaat. Als er bijvoorbeeld plastic
in het Groente- Fruit- en Tuinafval zit. Of restafval in de
PMD-zak. Dan zijn die vrachten
niet meer te recyclen. In dat
geval gaat alles bij elkaar. Erg
zonde. Van materialen en geld.

Vervuild papier?
Niet bij het oud papier.
Inderdaad, dat klopt.
Papier voor het ‘oud papier’
moet schoon en droog zijn.
Dan kan er er weer nieuw,
mooi papier van gemaakt
worden.
Gebruikte tissues of vettige
pizzadozen mogen niet bij
het oud papier. Zij ‘vervuilen’
namelijk de rest van het
papier, waardoor de hele
vracht vernietigd moet worden.
In onze gemeente zamelen
verenigingen, scholen en
kerken het oud papier in.
Papier levert nog wat geld op.
Dus hoe meer kilo’s zij inzamelen, hoe hoger de vergoeding
die ze ontvangen.
Dus scheid het papier netjes
voor de vereniging in jouw
dorp!

feit
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Afvalwijzer
Even controleren wanneer welke container naar buiten moet? Kijken tot hoe laat je bij het milieustation
terecht kunt? Waar is de dichtstbijzijnde textiel- of
luiercontainer?
Heb het meteen bij de hand op je mobiele telefoon met de AltenaAfval
app of ga naar www.mijnafvalwijzer.nl. Vul je postcode en huisnummer
in en je ziet wanneer welke container opgehaald wordt.
De informatie in de app en op de website is altijd actueel.

<<

<<

Zie direct
de eerstvolgende
ophaaldagen

Alle
informatie
in een overzichtelijk
menu

<<

<<

Een afvalABC met
antwoord
op alle
vragen

Alle afvalscheidingsinfo op
een rij

Vind je het handig om een papieren afvalkalender in huis te hebben? Download en print de kalender op www.mijnafvalwijzer.nl

>
AltenaAfval app
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1. Organiseer het handig.
Zet bijvoorbeeld een grote
afvalbak in de keuken voor al
je plastic, blik en drankenflacons en een kleine bak
voor het restafval. Voor het
groen zet je een klein bakje
op het aanrecht.

Tips
& Trucs

Afval recyclen is goed voor onze aarde,
maar het is nóg beter om minder afval
te produceren.
Dat begint al bij de aankoop van producten.
Ga daar bewust mee om. Heb ik het echt
nodig? Gaat het lang mee? Is het duurzaam?
Hiernaast vind je enkele tips hoe je op een
makkelijke manier je eigen afvalberg kleiner
maakt.
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2. Heb je je kledingkast opgeruimd en zitten er nog goede
en leuke spullen tussen die
je al tijden niet meer draagt?
Gooi ze in de textielcontainer of breng ze naar
de Kringloopwinkel. Weggooien in de grijze container
is te zonde!

>

3. Een elektrisch apparaat
of speelgoed stuk? Breng
het naar het Repair Café
(Kringloopcentrum Almkerk
of Vlechtwerk in Werkendam). De handige jongens
en meisjes repareren alles
in een mum van tijd en het
artikel gaat nog een hele tijd
mee.

4. Daag jezelf uit! Probeer een
week lang zo weinig mogelijk restafval te produceren:
• let bij het boodschappen
doen op hoe het product
verpakt is
• neem zelf een draagtas
mee
• gebruik een hervulbaar
waterflesje

5. Plak een ja-nee of nee-nee
sticker op je brievenbus en
de berg oud papier wordt
al een stuk minder. Die
sticker haal je makkelijk op
bij de gemeente.

6. Voorkom voedselverspilling. Bijvoorbeeld
door te kijken wat je nog in huis hebt
voordat je boodschappen doet. Controleer
de houdbaarheidsdatum in de (koel)kast.
Kook precies voor het aantal mensen in huis.
Bewaar het eten op de juiste manier en kook
creatief met restjes. Ga dus bewust om met
voedsel.
Download ook de Too Good To Go app. Met
deze app koop je tegen een lage prijs voedsel dat over is bij lokale horeca en winkels.
Zo wordt het eten aan het einde van de
dag niet weggegooid, maar kun jij er nog
smaakvolle maaltijden mee maken.
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GFT-afval, dus in de groene bak:

Wat moet waarin?
Restafval, dus in de grijze container:
• Producten met aluminiumfolie:
- Chipszakken en -kokers
- Medicijnenstrips
- Kauwgomstrips
- Scheermesjes
- Schoonmaakdoekjes
• Make-up schijfjes
• Wattenstaafjes
• Sanitair- en schoonmaakdoekjes
• Hygiënisch afval, maandverband, tampons
• Gebruikte papieren zakdoekjes
• Rubber handschoenen
• Mondkapjes
• Lege aanstekers
• Kattenbakkorrels
• Honden- en kattenpoep
• Hondenpoepzakjes gebruikt
• Cd’s en dvd’s
• Kauwgum
• Veegvuil van tuin en oprit
• Vervuild papier zoals pizza- en gebaksdozen

24

Inhoud restcontainer
Gemeente Altena 2020
(78% hoort hier niet in thuis!)

• Aardappelschillen
• Etensresten (gekookt, gebakken, rauw)
• Bloemen en (kamer)planten
• Doppen van pinda’s en noten
• Eierschalen
• Jus
• Kaaskorsten zonder plastic
• Keukenpapier, met voeding vervuild
• Koffiedik, koffiefilter, koffiepads
• Mest van kleine huisdieren
• Plantenpotten van organisch materiaal
• Schillen van groente en fruit
• Theebladeren en -zakjes
• Tuinafval
• Vet (gestold) (dit kan ook apart worden
ingeleverd)
• Visgraten en botjes
• Zakken/verpakkingen met het
kiemplantlogo

Wat mag niet in
de GFT-bak?
• Asbakresten
• As uit open haard of barbecue
• Haren van mens en dier
• Kattenbakkorrels zonder
Milieukeur
• Kauwgom
• Kunstmest
• Kurken
• Lucifers
• Luiers
• Oasis (steekschuim)
• Poep van honden en katten
• Schelpen
• Sigarettenpeuken
• Slachtafval/dode (huis)dieren
• Tuin- en potgrond
• (Volle) stofzuigerzakken
• Vogelkooizand
• Zand

Tip: Kerstbomen worden altijd
begin januari opgehaald!
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In de PBD-zak:
• Bekers (yoghurt, vla, ijs)
• Metalen verpakkingen/blikjes
• Blisters (van tandenborstels, snoeren, etc)
• Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
• Deksels van potten en flessen
• Flacons (was- en schoonmaakmiddelen, shampoo, badschuim)
• Plastic flessen (olie, azijn, frisdrank, water en zuivel, etc)
• Folies om tijdschriften en reclamefolders
• Groente-, fruit- en saladebakjes en patatbakjes
• Knijpflessen voor sauzen
• Plantenbakjes en -potten
• Plastic zakken en tasjes
• Potjes (van gel, medicijnen, vitamines, etc)
• Tubes (gel, crème, bodylotion, tandpasta, etc)
• Verpakking van vleeswaren en kaas
• Pakken van melk- en zuivelproducten, sappen, etc
• Pakjes van voedsel (bijvoorbeeld kant-en-klare sauzen)

Niet in de PBD-zak:
• Plastic producten en gebruiksvoorwerpen (bijvoorbeeld
tuinstoelen en speelgoed)
• Cd’s en dvd’s en videobanden (incl. hoesjes)
• Piepschuim verpakkingen (fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal)
• Samengestelde verpakkingen (bijvoorbeeld doordrukstrips van kauwgom en medicijnen)
• Verpakkingen van chemisch afval, bijvoorbeeld lege
terpentineflessen en kitkokers
• Zakken met een metalen laag, bijvoorbeeld chipszakken
• Andere papieren verpakkingen
• Verpakkingen met inhoud
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Tips GFT-container
Zo voorkom je stank en maden in je container:
1. Zet de container niet in de zon,
liefst op een koele plek.
2. Leg een krant of kartonnen
eierdozen op de bodem van de
container. Zo blijft de bodem
redelijk schoon.
3. Leg scheuten van de hedera,
een klimopsoort, in de container. Deze zijn giftig voor maden.
4. Doe bewust boodschappen,
zodat je geen voedsel hoeft
weg te gooien.
5. Laat etensresten zoveel
mogelijk uitlekken.
6. Wikkel vlees- en visresten in
een krant en gooi ze in de
GFT-container.
7. Doe het GFT-afval niet te nat
in de container. Als het kan,
wissel af met een laagje droog
tuinafval.

8. Zet de deksel van de groenbak
op een kier. Door de luchtcirculatie gaat het afval niet zo snel
rotten.
9. Maak de container in de zomerperiode regelmatig schoon met
water en eventueel met groene
zeep of azijn.
10. B
 en je op vakantie of een
langere periode niet thuis, laat
de container leeg en schoon
achter.
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