
Tip van afvalcoach Jeroen

Samen houden we Enschede schoon. Zo doen we dat!

Sinds dit jaar worden verpakkingen in Enschede aan huis ingezameld in een verpakkingencontainer. Huishoudens zonder container brengen hun 
verpakkingen naar een verzamelcontainer in de wijk. We weten dat afval scheiden naast leuk, omdat je goed bezig bent, soms ook best lastig kan zijn.  
Twijfel jij weleens of iets in de verpakkingencontainer mag? Wij vertellen je er graag alles over in deze rubriek. 

Samen houden we Enschede schoon

Dan heb jij je afval goed gescheiden! Dit jaar 

worden de verpakkingencontainers van inwoners 

in Enschede steekproefsgewijs nagekeken op de 

samenstelling van het verpakkingsmateriaal  

(plastic, blik en drankenkartons). Dus ook die van 
jou! Is de inhoud van jouw verpakkingencontainer 

goed? Dan ontvang je een groene kaart aan je bak 

met een compliment. Zit er afval in dat er niet in 

thuishoort? Dan ontvang je een oranje kaart met 

tips hoe je het de volgende keer beter kan en moet 

doen. Bij grote vervuiling leegt Twente Milieu de 

container niet meer en kan de container pas de 

eerstvolgende inzameldag weer met de juiste 

inhoud aan de straat worden gezet. Intussen zijn 

de meeste containers al een keer nagekeken! 

Veel huishoudens kregen 

een compliment van 

Twente Milieu bij de 

controleactie. Behoor jij 

ook bij de 93% van de 

inwoners die tot nu toe 

een groene kaart heeft 

ontvangen? Top, goed 

gedaan! Maar het wil nog 

niet zeggen dat er 

helemaal geen vervuiling 

meer in de containers zat. 

Maar op het eerste oog zat het goed en hebben 

huishoudens in Enschede het verpakkingenafval 

beter gescheiden dan vorig jaar. 

Doe de 3-check

Verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons mogen in de verpakkingencontainer. Maar welk afval 

is dat dan precies? Twijfel jij ook weleens of iets in de verpakkingencontainer mag? Doe de 3-check! 

Kun je 3 keer ‘ja’ antwoorden? Dan mag het bij verpakkingen!

Huishoudens in Enschede ontvingen begin dit jaar al informatie over welk afval er in de 

verpakkingencontainer mag. Met daarop een lijst met verpakkingen die wel en niet in de 

verpakkingencontainer mogen. Makkelijk voor in bijvoorbeeld de keukenlade. Ook ontvingen 

huishoudens een sticker voor op de verpakkingencontainer. Zo weten ze altijd welke verpakkingen er 

in de verpakkingencontainer mogen! Check op www.3-check.nl of het klopt wat je in de oranje 
verpakkingencontainer stopt!

Dag in dag uit scheiden we afval. Verpakkingen van snoepzakken gaan bij het plastic, een 
bananenschil bij het groen en huishoudfolie in de grijze bak. Redelijk voor de hand liggend 
inmiddels, maar voor sommige producten is het niet altijd even duidelijk waar ze thuishoren. 
We spraken daarom Arjan, inwoner van Enschede, om eens te vragen hoe hij afvalscheiding aanpakt.

Arjan: ‘Afval scheiden gaat al redelijk als 

automatisme. Wel maken we er bijna een sport 

van om zo goed mogelijk te scheiden. Natuurlijk 

omdat het goed is om te doen, maar ook omdat 

de grijze container dan minder snel 

vol zit. Een win-win situatie. Sinds 

we hier heel strikt op letten, valt 

ons pas op dat het meeste afval uit 

plastic bestaat’.

Jouw plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons zijn 

waardevol. Hoe beter jij ze scheidt, hoe meer verpakkingen een 

tweede leven krijgen. Maar hoe vul je jouw verpakkingen- 

container met zoveel mogelijk verpakkingen? 

Nou, zo doe je dat: 

Maak een sport van 

afvalscheiden

Heel veel mensen zetten zich dagelijks actief in om Enschede schoon te houden.  

Jij ook? En wil je jouw initiatief delen met Enschede? Laat het ons weten via het 

contact formulier op twentemilieu.nl/contact onder vermelding van ‘Samen houden 

we Enschede schoon’. En wie weet zien we jouw verhaal in de volgende rubriek! 

Doe jij 
ook mee? 

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afval

1. Leeg

Maak je verpakkingen zo leeg 

mogelijk voor je ze weggooit. 

Schoon hoeft niet, maar 

gewoon tot de laatste drup. 

2. Plat

Vouw je drinkpakken plat voor 

je ze weggooit, dan raakt je 

verpakkingencontainer minder 

snel vol. Dop er weer op en 

klaar ben je! 

3. Hup, zo in de bak!

Gooi je verpakkingenafval los 

in de container. Dit zorgt voor 

meer gevulde ruimte in je 

verpakkingencontainer, omdat 

er geen loze ruimte tussen 

zakken ontstaat. 

de bak!

Verpakkingencontainer vullen. Zo doe je dat! 

Heb jij al een groene kaart ontvangen? 

Wil jij het hele interview met Arjan lezen?
Kijk dan op www.twentemilieu.nl/samenhoudenweeneschedeschoon


