Papier

Afval scheiden:

•	Boeken en stripboeken
(of breng ze naar een kringloopwinkel!)
•	Broodzak van plastic en papier
(scheur wel het plastic er van af)
•	Dozen van karton en eieren
•	Enveloppen (met en zonder venster)
•	Kartonnen verpakkingen van rijst, hagelslag,
thee en cosmetica
•	(Stapels) papier met hier en daar een nietje,
paperclip of plakbandje
•	Pizza- en taartdozen die schoon zijn
•	Print- en kopieerpapier
•	Reclamedrukwerk- en folders (zonder plastic hoesje)
•	(Lege) rollen van toilet- en keukenpapier
•	Telefoongidsen, folders, tijdschriften en kranten

Wat moet waar?
Plastic verpakkingen, blik
en drinkpakken (pmd-afval)

Staat uw afval
niet op deze
Scheidingswijzer?

•	Aluminium schaaltjes van levensmiddelen
•	Bakjes voor salade, groente en fruit
•	Bekers voor yoghurt, vla en ijs
•	Conservenblikken (groente & fruit,
pastasaus en soep)
•	Drankblikjes (voor bier, frisdrank en dergelijke)
•	Flessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc.
•	Flessen met schoonmaakmiddelen,
shampoo, wasmiddelen en zeep
•	Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt
•	Kartonnen pakken voor vruchtensappen,
water en wijn

Raadpleeg het ‘AfvalABC’
op de online afvalkalender
www.mijnafvalwijzer.nl
of de app ‘Afvalwijzer’.

Groente-, fruit- en tuinafval
en etensresten (gft+e)
•	Aardappelschillen
•	Bloemen en (kamer)planten
•	Doppen van pinda’s en noten
•	Eierschalen
•	Etensresten (gekookt, gebakken, rauw)
•	Kaaskorsten zonder plastic
•	Kattenbakkorrels met Milieukeur
•	Koffiedik, koffiefilter
•	Mest van kleine huisdieren

•	Plantenpotten van organisch materiaal
•	Schillen van groente en fruit
•	Theebladeren
•	(Klein) tuinafval
(bladeren, bloemen, gras, kleine takjes)
•	Tuin- en potgrond (kleine hoeveelheden)
•	Visgraten en botjes
Handig! Verpak uw gft+e in speciale biozakjes
die te koop zijn bij onder andere supermarkten
en huishoudwinkels. Doordat deze zakjes
gemaakt zijn van zetmeel of mais zijn ze
100% afbreekbaar en composteerbaar.

•	Kartonnen pakken voor pastasaus en soep
•	Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
•	Knijpflessen voor sauzen, olie etc.
•	Netjes van bijvoorbeeld sinaasappels, mandarijnen
•	Plastic plantenpotjes
•	Plastic tasjes en zakjes
•	Stalen siroopflessen
•	Verfblik (leeg en droog)
•	Verpakking van kaas, vlees en vis,
tandenborstels, schroefjes
•	Waxinelichtcupjes
•	Zakken voor brood, pasta, rijst, snoepgoed etc.
Handig! Doppen, deksels en etiketten
mag u op de verpakkingen laten zitten!

Download de Afvalwijzer-app
voor iOS, Android en Windows
of ga naar de (mobiele) website:
www.mijnafvalwijzer.nl
Met o.a.:
• actuele inzameldagen
• gebruik van reminders om uw kliko’s aan de weg te zetten
• inleverpunten glas, textiel en vet
• AfvalABC bij afvaltwijfel
• recycleinformatie
• tips en nieuws

Kleding en textiel

•	Dassen, riemen, hoeden en petten
•	Dekbedhoezen, lakens en dekens
•	Gordijnen en vitrage
•	Handdoeken, washandjes en theedoeken
•	Kleding en knuffels
• Panty’s
•	Schoenen, laarzen, gympen en sandalen
(per paar gebonden)
•	Slaapzakken
Handig! Het maakt niet uit of het textiel
heel of kapot is. Wel moet het schoon zijn.

Glas
•	Potjes en flesjes waar eten in gezeten heeft
•	Wijn, sap, bier en likeurflessen
•	Cosmetica flessen zoals parfumflesjes,
deodorantrollers, medicijnflesjes, crème potjes
Handig! De verpakkingen mogen vies en
met deksel, dop of etiket in de glasbak.
Servies, vuurvastglas zoals ovenschalen
en spiegels horen niet in de glasbak maar
kunt u inleveren op het afvalbrengstation.

Restafval

Restafval is het afval dat u overhoudt
nadat u al het recyclebare afval (ook
wel herbruikbare grondstof genoemd)
gescheiden hebt ingeleverd.
•	Asbakresten
•	(Bak) papier (vuil)
•	Chips- en koffiezakken met
aluminium binnenlaagje
• Doordrukstrip (medicijnen, kauwgom)
•	Gloeilampen
•	Harde metalen en plastic producten
zoals speelgoed, tuinstoelen en velgen
•	Haren en poep van mensen en dieren
•	Kaaskorst met plastic
•	Kattenbakkorrels zonder Milieukeur
•	Kauwgom

Nog meer afval apart:
•	Keukenpapier
• Kitkoker
• Koffiepads
•	Kruidenmixverpakkingen
(met zilverfolie binnenkant)
•	Luiers en incontinentiemateriaal (in 2017
komen hier speciale inleverpunten voor)
•	Piepschuim
• Scheurzakjes met binnenkant
van aluminium
•	Servies (kapot)
•	Spuitbus (leeg)
•	(Stof)zuigerzak (+inhoud)
• Theezakjes
•	Verpakkingen van soep of pasta
met aluminium binnenlaagje

•	Medisch afval zoals spuiten en medicijnen levert u in
bij de apotheek of bij het klein chemisch afval. Lijnen
van infuses en infuuszakken horen bij het restafval.
•	Frituurvet- en olie in gesloten verpakking: gele containers
bij diverse supermarkten, Milieubus of Afvalbrengstation.
•	Klein chemisch afval: Milieubus of afvalbrengstation.
Batterijen en spaarlampen kunt u ook inleveren bij
een aantal winkels en doe-het-zelf-zaken.
•	Kleine elektrische apparaten: winkel van aankoop,
WeCycle inleverbakken bij diverse winkels, Milieubus
of afvalbrengstation.
•	Restore kringloop is blij met uw overbodige goede
spullen, zoals serviesgoed, boeken, meubelen, etc.
Zij halen dit gratis bij u op of u kunt het brengen bij de
winkel aan de Hoefweg 2 of bij het kringloopbrengpunt
op het afvalbrengstation.
•	Op het afvalbrengstation aan de Neonstraat kunt u
nog veel meer afval apart inleveren zoals grofvuil,
bouw- en sloopafval en hout.

