
Ook bespaart het de gemeente 
geld. Dus uiteindelijk ook 
u als belastingbetaler.

Goed afval scheiden, 
bespaart u geld.

Goed afval scheiden betekent 
dat we materialen kunnen 
hergebruiken. Dit is beter 
voor het milieu.
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Meer weten over hoe u uw afval goed kunt scheiden? 
Kijk op onze website www.wijkbijduurstede.nl
Of neem contact op met de ‘afvalcoach’ via afval@wijkbijduurstede.nl

Afval scheiden: 
de voordelen

Afval scheiden,
dat doen we goed!

 
      waarin?
Wat hoort
Alles op een rijtje

Als afval scheiden niet goed gaat 
en restafval bij herbruikbaar afval 
terecht komt, kan dit niet meer 
opnieuw worden gebruikt. Soms 
moet een hele vracht afgekeurd 
afval naar de verbrandingsoven. Dan 
betaalt de gemeente een boete. 
Aan de kosten daarvan betaalt u 
uiteindelijk ook mee. 

Het is daarom erg belangrijk dat u 
géén restafval in de container voor 
herbruikbaar afval gooit. Zoals glas, 
textiel, oud papier, GFT of PMD. 
De grijze kliko en de ondergrondse 
containers voor restafval zijn voor 
het huishoudelijk afval (restafval) 
dat niet meer verder te scheiden is. 
Restafval is écht afval.

Een tweede leven
Materialen zoals papier, plastic, glas, 
metaal en batterijen kunnen voor een
groot deel weer hergebruikt worden. 
Zijn voorwerpen en kleding nog goed
genoeg? Breng ze dan naar de kring
loop. Ook kunnen spullen ingeleverd 
worden bij de milieustraat. Dat scheelt 
grondstoffen en spaart het milieu. 

Brengen naar containers
Op verschillende plekken in de 
gemeente zijn containers te vinden 
voor glas, textiel, oud papier, PMD
afval (verpakkingen van plastic, metaal 
en drinkpakken) en sinds 1 april 2021 
ook voor babyluiers. Benieuwd waar 
de locaties staan in de gemeente? 
Kijk daarvoor op onze website en 
zoek op ‘babyluiers’.

Aan huis opgehaald
Bijna overal wordt afval aan huis 
opgehaald, zoals:
•  GFTafval  

(groente, fruit en tuinafval)
•  PMDafval (verpakkingen van 

plastic, metaal en drinkpakken)
• Oud papier 
• Textiel 
• Restafval

Afval scheiden: 
 waarom eigenlijk? 

Goed voor het milieu 
en de portemonnee!

Bewaarexemplaar



PMD
• Zuivel- en drinkpakken en bekers 
•  Pakken of pakjes voor soep en pastasaus
•  Pakken en pakjes voor frisdrank, 

vruchtensappen, water en wijn
• Aluminium zoals folie en schaaltjes
• Cups van waxinelichtjes
• Dopjes van bierflessen
•  Plastic bekers van zuivel
•  Plastic bakjes van salade of vlees
•  Plastic flessen zoals voor shampoo
•  Plastic (cellofaan) dat zit om groente,  

brood en bloemen
• Plantenpotjes
• Plastic zakken en tassen
•  Chipszakken, doordrukstrips van pillen en 

blister verpakkingen voor bv. schroefjes

Wat mag niet bij het PMD
• Zwarte bakjes van patat of vis
•  Hard plastic zoals speelgoed,  

broodtrommels of tuinstoelen
• Koffiecups 

Wat mag niet bij het GFT

• Alle verpakkingen
• Kauwgom
• Luiers, incontinentiemateriaal
• Theezakjes, koffiepads en cups
• Kattenbakvulling,  vogelkooizand, 
 dode dieren
• Tabak, peuken, as
•  Potten, stenen, balken, timmerhout, metaal

GFT
• Groente- en fruitresten en schillen
• Etensresten (ook botjes en graten)
• Brood, deeg, rijst, pasta
• Losse thee, koffiedik
• Strooisel  (hooi, stro, zaagsel) van
 kleine knaagdieren, met hun poep
• Bloemen en planten
• Fijn tuinafval

Restafval
• Alles wat niet in andere kliko’s mag
• Schuursponzen 
• Piepschuim (bv. bakjes van fastfood)  
• Kauwgom 
• Stof uit de droger, stofzuigerzak
• Gebruikt maandverband en tampons 
• koffiepad, koffiecup, theezakjes 
• Tabak, peuken, as
• Gloeilampen, aardewerk en porselein

Papier
• Tijdschriften, reclamedrukwerk en folders
•  Eierdozen, wc-rolletjes
• Enveloppen
•  Ongebruikte tissues, servetten en 

keukenpapier
•  Kranten
• Papieren zakken
• (Golf)karton en kartonnen dozen
• Cadeau- en inpakpapier

Wat mag niet bij het papier

• Behang 
• Bakpapier
• Bevuilde pizzadozen
• Zelfklevende etiketten
• Foto’s 
• Enveloppen met bubbeltjesplastic

Bewaarexemplaar

 Kijk op www.mijnafvalwijzer.nl    

We kunnen in dit overzicht helaas  niet  

álle producten benoemen. Heeft u afval 

dat niet in het overzicht staat en/of 

twijfelt u? Kijk op afvalscheidingswijzer.nl 

of download de app.

Heeft u nog vragen?


