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Natuurlijk gaan we scheiden!
Maar welk afval hoort nu waar?
In 2015 is er per persoon in onze gemeente 570 kg afval weggegooid. Gelukkig is het grootste deel daarvan gescheiden ingeleverd,
en kan dus worden hergebruikt. Maar soms is het niet zo duidelijk in welke bak het afval thuis hoort. Knip onderstaand overzicht
uit, en hang of berg het op waar u het snel en gemakkelijk kunt raadplegen. Bij twijfel kunt u het dan gemakkelijk even checken.

In de PMD-kliko of PMD verzamelcontainer:
VERPAKKINGEN, LEEG

In de glascontainer:
VERPAKKINGSGLAS, GEMAK, KLEUR

Alle lege verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken mogen bij het PMD.

Alle glazen verpakkingen mogen in de glasbak. En in tegenstelling tot PMD, papier en

Dat is het merendeel van uw afval. Het zijn bijvoorbeeld:

GFT hoeft het scheiden niet zo nauwkeurig. Geen probleem als er nog een klein restje in

•

Zakjes, bakjes, flessen, folies, schaaltjes, potjes … die van plastic zijn

zit, of als er nog een dop van een ander materiaal op zit. Bij de verwerking van glas zit

•

Blikjes en blikken, aluminiumfolie, kroondoppen, …

dat niet in de weg. Lekker makkelijjk, dus!

•

Melk-, yoghurt-, vla-pakken, pakjes en pakken van sap en soep, ….

Wat wél belangrijk is, is dat het verpakkingen moeten zijn. Dus geen wijnglazen,

Maak de verpakkingen leeg voordat u ze bij het PMD doet. Als het om etenswaar gaat,

gebroken ruiten, spiegels, gloei- of spaarlampen, TL-buizen, vazen, ovenschalen of

kan de inhoud in de GFT bak. Een halfvol blik verf of een spuitbus die niet helemaal leeg

anders serviesgoed. Dit zijn allemaal voorwerpen die andere eigenschappen hebben

is, moet bij het klein chemisch afval (inleveren bij de chemokar of milieustraat).

en de recycling van het verpakkingsglas wél verstoren. Op de milieustraat kunt u de

De verpakkingen hoeven niet schoon gemaakt te worden, en wikkels en doppen mogen

meeste van deze spullen wel gescheiden kwijt. Het mooie van glas is dat het weer voor

blijven zitten. Probeer het afval zo klein mogelijk te maken, dat scheelt een hoop

100% glas wordt. De hergebruikwaarde is dus hoog, temeer omdat er op kleur wordt

ruimte! Melkpakken kunt u bijvoorbeeld plat maken, en de dop er weer op draaien;

gesorteerd. Let er dus op dat uw glas bij de juiste kleur terecht komt.

dan blijven ze plat.
De meest voorkomende misverstanden:
•

•

Plastic of metalen voorwerpen die geen verpakkingen zijn, zoals emmers, speelgoed,

In de textielcontainer:
SCHOON, DROOG, MAAR NIET PERSE DRAAGBAAR

kleerhangers, kapot gereedschap, metalen onderdelen, enz… horen niet bij het

Veel mensen denken dat alleen draagbare kleding in de textielcontainer gedaan mag

PMD. Op de milieustraat kunt u deze dingen wel gescheiden inleveren. En anders

worden. Dit is een misvatting: ook oude, versleten en kapotte kleren en lappen kunt u hier

moet u ze bij het restafval doen.

kwijt, zolang ze maar schoon en droog zijn. En er mag nog veel meer in: riemen, schoenen,

Piepschuim, zoals bepaalde fastfood verpakkingen of sommige vleesschaaltjes, mag

linnengoed, dassen, tassen en knuffels. Als de spullen niet als zodanig herbruikbaar zijn,

niet bij het PMD maar moet bij het restafval. Piepschuim springt bij de verwerking

zijn er namelijk nog vele andere mogelijkheden om de materialen te recyclen.

alle kanten op, en is daarna heel moeilijk te sorteren uit de andere soorten plastic.
Schoon piepschuim kan op de milieustraat ingeleverd worden.
•

Zakken en zakjes van plastic met een laagje aluminium, zoals chipszakken, veel

Welk afval kunt u thuis nog meer scheiden?

koffiepakken en zakjes van bijvoorbeeld cup-a-soup mogen niet bij het PMD maar
bij het restafval. Met de huidige technieken is men (nog) niet in staat het aluminium

Oude elektrische en elektronische apparaten (alles wat een snoer

laagje van het plastic te scheiden. Dit geldt ook voor doordrukstrips die half plastic,

heeft, een accu of batterijen, óók de onderdelen), metalen voorwerpen en herbruikbare

half aluminium zijn.

spullen: de Kringloop komt dit graag - en gratis - bij u ophalen!

In de papier-kliko of papier-verzamelcontainer:
SCHOON, DROOG
Papier en karton dat schoon en droog is. Dus geen vieze papieren servetjes of vette

Klein chemisch afval: vier keer per jaar staat de chemokar in het dorp.
Raadpleeg de afvalkalender of de app AfvalWijzer voor de dagen.

Grof snoeiafval: wordt vijf keer per jaar huis-aan-huis ingezameld.

pizzadoos, ook geen lege melkpakken, en zeker geen luiers. Maar wel: oude kranten,
papieren zakken, gebruikt papier en enveloppen, kartonnen doosjes en –dozen,

Ongebruikte medicijnen en injectienaalden: lever ze in bij de apotheek.

eierdozen, enz…
Vensterenveloppen mogen in hun geheel bij het oud papier. Haal tijdschriften en folders
uit het plastic hoesje voordat u ze bij het oud papier doet. Het kaaspapier met dat

De milieustraat is een bezoek waard!

laagje plastic moet bij het restafval, tenzij u het plastic goed van het papier kan trekken.

Waar kunt u naartoe met uw oude plastic tuinstoelen? Met uw gebroken ruit? Met de

Twijfelt u of iets van papier of plastic is? Als u het scheurt, weet u het meteen.

piepschuim verpakking van uw TV? Met de kapotte boekenkast? Op de milieustraat kunt
u alles optimaal scheiden, wat betekent dat het ook optimaal gerecycled kan worden.

In de GFT-kliko:
BIOLOGISCHE OORSPRONG, ALLES WAT VERGAAT
Alles dat composteert – dat wil zeggen alles dat rot en vergaat – mag in de GFT bak.
GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval, maar ook etensresten mogen er in. En ja,
dus ook vleesresten, botten en graten, mest en stro van kleine huisdieren, theezakjes

Onze medewerkers vertellen u precies in welke container u de spullen kwijt kunt. Er staat ook
een container van de Kringloop voor alles dat te mooi of goed is om zo maar weg te gooien.

In de kliko of de verzamelcontainer voor restafval
HOE MINDER HOE BETER

en koffiefilters, zaagsel… Let er wel op dat er geen niet-composteerbare spullen tussen

Na het scheiden van uw afval, blijft er nog weinig over. Een stofzuigerzak, vieze

zitten. Dus dat zakje met verlepte sla: de sla in de GFT bak stoppen, en het zakje bij het

zakdoekjes, luiers, een kapotte pen… dat zijn van die dingen die bij het restafval moeten.

PMD. Luiers zijn ook niet composteerbaar, en moeten bij het restafval. Kattenbakkorrels

En als u ernstig twijfelt over de bak waar u uw afval in moet gooien, dan is het wellicht

kunnen alleen bij het GFT als de korrels composteerbaar zijn; dat staat dan duidelijk op

een geruststelling te weten dat het altijd oké is om het bij het restafval te doen. Het wordt

de zak. Dikke takken kunnen weliswaar vergaan, maar dat duurt zo lang dat het beter is

dan verbrand, en zal geen verwerkingsprocessen verstoren. Maar het grootste deel van

om die bij het grof snoeiafval in te leveren.

ons afval is te waardevol om te verbranden, dus laten we dat tot het minimum beperken.

