
Wat mag er in?
Groente- Fruit-, Tuinafval  
en etensresten.

Wat mag er in? 
Schone, droge papieren  
of kartonnen producten.

Wat mag er in? 
Lege Plastic of Metalen 
verpakkingen en Drinkpakken.

Opgelet!
Nat of vies papier, kan niet hergebruikt 
worden en hoort bij het restafval. 

Opgelet!
Is het afval van plastic of 

metaal, maar geen verpakking? 

Speelgoed, luiers en piepschuim 
horen bijvoorbeeld niet bij het PMD. 
Breng het naar de milieustraat of 
doe het bij het restafval.

Wat mag er in?
Droog textiel.

Wat mag er in? 
Afval dat niet gerecycled  
kan worden.

Wat mag er in? 
Glazen verpakkingen
inclusief deksels.

Opgelet!
Oven- en magnetronschalen, vazen en 
vlakglas, horen niet in de glascontainer 
en mogen naar de milieustraat worden 
gebracht.

Opgelet!
Alleen goed gescheiden afval kan 
worden gebruikt als grondstof voor 
nieuwe producten. Heeft u (een zak) 
afval wat niet gescheiden is? Gooi dit 
dan in een container voor restafval.

Opgelet!
Bind schoenen per paar aan elkaar. Doe 
textiel in een gesloten zak, zo blijft het droog.

Opgelet!
Etensresten mogen 
ook in de GFT 
container.

Kijk bij twijfel op: www.afvalscheidingswijzer.nl

WAT HOORT WAAR?



Wat maken we 
van afval?

Papier
Oud papier en karton wordt 
gebruikt om nieuw papier te 

maken voor bijvoorbeeld kranten, 
printpapier en tijdschriften.  

GFT
Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt 
gebruikt om tuinmest of brandstof 

van te maken.

PMD
Van het ingezamelde PMD worden 
allerlei nieuwe producten gemaakt, 

van nieuwe flessen en andere 
verpakkingen tot auto-onderdelen, 

emmers & kratten.

Textiel
Met uw textiel kunnen we anderen 

blij maken. Als textiel kapot is, 
wordt er vulling voor stoelen en 
banken of garen voor nieuwe 

kleding van gemaakt.

Glas
Glas wordt oneindig hergebruikt. 

Als u glas in de glasbak doet, hoeft 
er dus nooit meer van nieuwe 

grondstoffen glas gemaakt
te worden. 

Rest
Niets. Als u alle grondstoffen 

scheidt, blijft er bijna geen 
restafval over. Vaak zitten er nog 
grondstoffen in het restafval die 

verbrand worden.

Kijk bij twijfel op: www.afvalscheidingswijzer.nl
100% recycled
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