wat hoort er bij plastic?
doe de check:
• is het een verpakking?
• is het leeg?
• komt het uit keuken of badkamer?

de plastic instinkers.
En dan zijn er nog de instinkers. Producten die wel
van plastic zijn, maar die alleen goed te verwerken zijn
als ze worden ingeleverd bij het afvalbrengstation of
de apotheek. We zetten ze graag op een rijtje:

3x ja?
Dan hoort het bij plastic,
blik & drinkpakken.

Uitzonderingen
Plastic verpakkingen met een aluminium
binnenlaagje zoals chipszakken, knijpzakjes
en koffieverpakkingen mogen bij restafval.
Het aluminiumlaagje maakt de verpakking
ongeschikt voor recycling.

Piepschuim mag naar het afvalbrengstation. Alleen dan kunnen we
het recyclen.

Kapotte emmers, speelgoed en tuinstoelen vallen onder harde kunststoffen
en mogen naar het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we ze recyclen.

Verpakkingen met een aluminium binnenlaagje mogen bij het restafval. Het
aluminiumlaagje maakt het verpakkingsmateriaal ongeschikt voor recycling.

Medicijnafval mag naar het afvalbrengstation. Sommige apotheken
accepteren dit ook. Zo kunnen we
medicijnafval veilig en apart verwerken.

Groot plastic verpakkingsmateriaal,
bv. van bankstellen, laat de machines
in de fabriek vastlopen. Lever het in
bij het afvalbrengstation zodat we het
kunnen recyclen.

Oud dekzeil, tuinslang, zwembad 
en zwembandjes zijn niet te recyclen
en mogen daarom bij restafval. Past het
niet in de restafvalbak? Breng het dan
naar het afvalbrengstation.

jouw afval
wordt
hergebruikt.
een schone wereld.
we doen het gewoon.

Wat mag er bij plastic, blik & drinkpakken?
Plastic verpakkingen
• Flessen van b.v. frisdrank, water, melk
• Knijpflessen van sauzen en olie
• Flacons van wasmiddel, shampoo, zeep
• Bekers van yoghurt, vla en ijs
• Bakjes van patat, groente, salade, fruit
• Kuipjes van boter, saus en smeerkaas
• Verpakkingen van kaas, vlees en vis
• Verpakkingen van tandenborstels,
schroefjes en speelgoed (blisters)
• Folie van tijdschriften en reclamefolders
• Plantenpotjes
• Zakken van pasta, rijst, brood, snoep
• Plastic tasjes en –zakjes

Blik
• Drankblikjes
• Bierdopjes
• Conservenblikken
• Stalen siroopflessen
• Aluminiumfolie en -schalen
• Waxinelichtcupjes
Drinkpakken
• Pakken van vruchtensappen, water
en wijn
• Pakken van melk, vla en yoghurt
• Pakken van soep en pastasaus
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gft en etensresten: de basis
voor groen gas en compost.

oud papier: de basis voor nieuw
papier en karton.

gft &
etensresten

papier

Wat mag er bij gft en etensresten?

Wat mag er bij papier?

• S
 chillen en resten van groenten,
fruit en aardappelen
• Etensresten (inclusief visgraten,
schelpen en vleesbotjes)
• Kaaskorsten zonder plastic
• Brood
• Eierschalen
• Mest van kleine huisdieren zoals
konijn en hamster

•
•
•
•

• Snijbloemen en
kamerplanten
• Onkruid, klein
snoeiafval,
gemaaid gras
en bladeren
• Pinda- en notendoppen
• Papieren theezakjes en koffiefilters
met koffieprut

restafval: nog maar een klein
beetje over.

•
•
•
•
•


Eierdozen,
wc- en keukenrollen
Cadeaupapier, wenskaarten
Post-its, notities, boodschappenlijstjes
Enveloppen, ook met venster (zonder
noppenfolie)
Schrijf- en tekenpapier
Oude kranten en tijdschriften
Kapotte lees- en stripboeken
Papieren zakken en draagtassen
Reclamefolders (zonder de plasticverpakking)

restafval

Wat mag er bij restafval?
• Kartonnen
wikkels van
desserts en
maaltijdsalades
• Kartonnen en papieren verpakkingen
van hagelslag, thee, rijst, koek, bier en
diepvriespizza
• Kartonnen verpakking van mascara,
crème, parfum en medicijnen
• Fax- en kopieerpapier
• Kartonnen dozen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chipskokers en -zakken
Pakken van babyvoeding
Koffiepads en koffieverpakkingen
Knijpzakjes (Capri-Sun, Breaker
en kattenvoerzakjes)
Doordrukstrips
Kauwgom
Pizzadozen met etensresten of vet
Nat en/of vies papier en karton,
zoals bakpapier en boterwikkels
Piepschuimverpakkingen, zoals fastfoodverpakkingen en vleesschaaltjes
Kapotte shopper boodschappentas
Gebruikte zakdoekjes, tissues en
keukenpapier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheermesjes
Hydrokorrels
Stofzuigerzakken
Kurken
Luiers, maandverband, tampons en
incontinentiemateriaal
Geplastificeerd papier, karton, foto’s
Ordners, opbergmappen, ringbanden
Vogelkooizand en kattenbakkorrels
Spuitbussen (slagroom, haarlak, deo)
Enveloppen met plastic bubbeltjes
Vulmateriaal van kussen en knuffels
Lucifers en luciferdoosjes
As uit asbak, haard en barbecue
Kassabonnen

