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WAAROM PLASTIC VERPAKKINGEN
EN DRINKPAKKEN (DRANKENKARTONS) SCHEIDEN?
In afval zitten vaak waardevolle materialen. Dat zijn materia-
len die geschikt zijn voor hergebruik. Daarom scheiden we ons 
afval. Op deze manier zijn minder nieuwe grondstoffen en is 
minder energie en geld nodig voor nieuwe materialen. Dat is 
niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemon-
nee! In het Westerkwartier gebruiken we de Milieupuut voor 
het gescheiden inzamelen van PD-afval. PD staat voor Plastic 
verpakkingen en Drinkpakken. 

VOORDELEN AFVAL SCHEIDEN
Het lijkt soms best een gedoe, afval scheiden. Maar als u er aan 
gewend bent, is het hartstikke simpel! Plastic verpakkingen en 
drinkpakken in de Milieupuut, glas in de glasbak, oude kranten 
bij het oud papier. Het fijne van de Milieupuut is dat hij huis aan 
huis wordt opgehaald. Dat kost dus geen extra moeite. En dan 
ziet u ondertussen dat uw afvalbak minder snel vol raakt.

VOORWAARDE: SCHOON AFVAL!
Om gescheiden afval opnieuw te kunnen gebruiken, mogen er
niet te veel dingen bij zitten die er niet bij horen. Dat noemen 
we ‘vervuiling’. 

Het lukt niet om plastic verpakkingen en drinkpakken te recy-
clen als er bijvoorbeeld piepschuim, etensresten, textiel, medisch-, 
klein chemisch afval of andere afvalstoffen tussen zit. 

Het recyclebedrijf moet dan eerst de vervuiling uit het ge-
scheiden afval halen, voordat ze het gescheiden afval kunnen 
verwerken. Dat kost tijd en geld. Als het gescheiden afval te 
veel vervuild is, is het ongeschikt voor hergebruik en belandt 
het alsnog in de verbrandingsoven. Daarom is het belangrijk 
dat we ons afval zo goed mogelijk scheiden.

MEDISCH AFVAL
In toenemende mate treft de gemeente Westerkwartier me-
disch afval aan in de Milieupuut. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
infuus zakken, -slangetjes, sondevoeding zakken, medicijnen en 
dergelijke. Medisch afval, ook als het gaat om plastic verpakkin-
gen, hoort niet in de puut. Dit kan bij het restafval of het klein 
chemisch afval. Naalden moeten bij het klein chemisch afval.

EXTRA TIPS
Door plastic verpakkingen in de Milieupuut te gooien, bespaart 
u op de kosten voor restafval. Uw huishoudelijke afval bestaat 
namelijk voor een groot deel uit plastic afval.

Plastic dat geen verpakking is, hoort niet in de Milieupuut. 
Makers van bijvoorbeeld emmers of tuinstoelen betalen niet 
mee aan de recycling. Makers van verpakkingsmateriaal wel. 

Bekers voor bijvoorbeeld zuivel mogen in de Milieupuut, maar 
het aluminiumfolie dekseltje gaat bij het restafval.

Als u plastic verpakkingen en drinkpakken met de 
Milieupuut in wilt leveren, moeten deze leeg zijn. Afwassen of 
omspoelen is niet nodig, dat gebeurt bij het verwerken in de 
fabriek.

LOCATIES
De Milieupuut is gratis. Via westerkwartier.nl/milieupuut vindt 
u de locaties waar u de puut op kunt halen.

MEER INFO
Op de achterzijde van deze flyer vindt u een overzicht met 
welke soorten afval wel en niet in de Milieupuut mogen.



WEL IN DE PUUT
PLASTIC VERPAKKINGEN ZOALS
Bakjes voor ijs  

Bakjes voor salade, groente en fruit  

Bekers voor zuivel  

Blisterverpakkingen 

(verpakking van chips, koffie, tandenborstels, schroeven e.d.) 

Doordrukstrips 

Flacons van wasmiddel, shampoo en zeep 

Flessen voor frisdrank, water en melk  

Flessen voor olie en azijn  

Knijpflessen voor sauzen  

Kuipjes voor boter, saus en smeerbaar broodbeleg 

Plantenpotjes  

Plastic tassen en zakjes  

Tubes van tandpasta  

Verpakkingen van kaas, vlees en vis  

Zakken voor brood, fruit en snoepgoed  

Zakken voor pasta, rijst en snacks  

DRINKPAKKEN ZOALS
Drinkpakken van vruchtensappen, water en wijn (leegmaken)

Drinkpakken van melk, vla, yoghurt en andere zuivel (leeg-

maken)

Drinkpakken voor soep en sauzen (leegmaken)

NIET IN DE PUUT
 

Papier en karton (HRM of milieustraat/verenigingen 

of instellingen) 

Luiers en/of incontinentiemateriaal

Etensresten (gft)  

Gft  

Glas (glasbak/milieustraat of HRM)   

Grofvuil  

Huisraad en gebruiksvoorwerpen zoals speelgoed, 

luchtbedden, tuinstoelen, kratten, emmers, druiprek e.d.

(restafval/milieustraat) 

(is hard plastic en géén verpakking)

Kleding en textiel (textielcontainer/HRM/Kringloopwinkel of 

milieustraat)  

Landbouwplastic en vijverfolie (restafval/milieustraat)   

Medisch afval zoals infuus zakken, -slangetjes, sondevoeding 

zakken, medicijnen en dergelijke (restafval of klein chemisch 

afval)  

Naalden (klein chemisch afval)

Piepschuim en tempex (restafval/milieustraat)   

Plastic verpakkingen groter dan 75 x 75 cm (restafval/

milieustraat)

Kitkokers (klein chemisch afval)  

Pringles bussen (restafval)   

Restafval  

Spuitbussen van deodorant of verf 

(klein chemisch afval) 

Verpakkingen met chemische stoffen (klein chemisch afval) 

Verpakkingen met inhoud (restafval)  

MIJN MILIEUPUUT BLIJFT STAAN!?
Zit er in een Milieupuut iets dat er niet in hoort? 
Dan laten wij hem staan.

Op de puut is dan een sticker geplakt. 
U dient dan uw Milieupuut weer terug te nemen 
en de verkeerde producten er uit te halen.

U kunt de Milieupuut dan de volgende keer 
weer bij de weg zetten, nu met de juiste 
dingen erin. Gebruik hiervoor NIET de 
puut met sticker.

De gemeente haalt uw afgekeurde 
Milieupuut NIET op als u hem laat staan! 

SCHOON EN DUURZAAM WESTERKWARTIER
Wij begrijpen dat het soms ingewikkeld is om onderscheid te 
maken welk afval wel of niet in de Milieupuut mag. Met deze 
flyer hopen wij wat vragen te beantwoorden. 

DE AFVALHELDEN VAN WESTERKWARTIER
Medewerkers van de gemeente Westerkwartier en medewer-
kers van onze inzamelaar HRM en Renewi doen dagelijks hun 
uiterste best om u als inwoner zo goed mogelijk van dienst te 
zijn op het gebied van afvalinzameling. 

Ze houden elke dag onze mooie gemeente schoon en fris, daar 
mogen we met z’n allen best trots op zijn. Zij verdienen onze 
waardering!

Natuurlijk zijn er altijd dingen die niet goed gaan. Wij vragen 
u hiervoor begrip te hebben. Heeft u vragen, opmerkingen of 
klachten? Geef deze dan door aan de gemeente via de mail: 
info@westerkwartier.nl of afvalcoach@westerkwartier.nl.


