Welk afval waar?

Werken aan een duurzaam en schoon Twente; dat doen we samen!
We helpen u dan ook graag op weg om uw afval zo goed mogelijk te scheiden,
tips te geven en om uw overige vragen te beantwoorden.
Hierboven ziet u bijvoorbeeld wat er wel en niet bij het gft-afval mag.
Kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl of bel 0900 852 01 11 (lokaal tarief).

Verpakkingen

Verpakkingen

Plastic, blik en drankenkartons
Plastic, zoals:
	Plastic tassen en brood-, pasta- en snoepzakken
Verpakkingen van vleeswaren en kaas
Folies van tijdschriften en reclamefolders
	Verpakkingen van tandenborstels,
snoeren en schroeven
	Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-,
paté- of koffiemelkkuipjes
	Groente-, fruit- en saladebakjes en zakjes,
patatbakjes
Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs
Deksels van potten pindakaas en chocopasta
	Knijpflessen van sauzen zoals ketchup en
mayonaise
Flacons van was- en schoonmaakmiddelen
Flacons en tubes van verzorgingsproducten
Flessen van braadolie en keukenazijn
Flessen van frisdrank, water en zuivel
Potjes van gel, medicijnen en vitamines
	Kleine plastic plantenpotten
Fruitnetjes
Blik, zoals:
Conservenblikken
Honden- en kattenvoerblikken
Blikjes van frisdranken en bier
Soep-, vlees- en groenteblikken
Limonadesiroopblikken en flessen
	Lege verfblikken (zonder verfresten)
Lege spuitbussen (zonder KCA-logo)
	Deksels van potjes, schroefdoppen en
bierdoppen
Waxinelichtcupjes
Aluminiumfolie

Drankenkartons, zoals:
Frisdrankpakken
Wijnpakken
	Zuivelverpakkingen, zoals pakken
voor melk, yoghurt en vla

Wist je dat…
Verpakkingen niet uitgespoeld hoeven te zijn?
Wel zo leeg en plat mogelijk.
Doppen op de lege verpakkingen mogen
blijven zitten?
	Alleen eenmalige verpakkingen van plastic,
drankenkartons en blik bij verpakkingen horen?
Gebruik je het vaker dan één keer? Dan hoort
het hier niet bij.
	Verpakkingen met een zilverkleurig
aluminiumlaagje (zoals bij een chipszak) altijd
bij het restafval horen?

Groente-, fruit- en tuinafval
Etensresten, zoals:
	Resten van gekookt eten, vlees en vis
	Schillen en resten van groente, fruit en
aardappelen
	Brood- en kaaskorsten
	Eierschalen
	Pinda- en notendoppen
	Theezakjes, koffiepads en -filters
Groenafval, zoals:
	Onkruid
	Klein snoeiafval
	Gemaaid gras
	Bladeren
	Snijbloemen en kamerplanten
	Mest van kleine huisdieren met stro

Wist je dat…
	Vleesresten en gekookte etensresten
tegenwoordig ook bij het gft-afval mogen,
doordat het afval nu wordt vergist in plaats
van gecomposteerd?

Papier
	Kranten
	Reclamefolders
	Printjes, fax-, kopieer-, schrijf- en tekenpapier
	Enveloppen
	Cadeaupapier
	Telefoongidsen
	Eierdozen
	Papieren zakken
	Kartonnen dozen
	Kartonnen/papieren verpakkingen
Papieren zakdoekjes
	Keukenrol (behalve keukenrol met
olieresten restafval)
Om papier in te leveren moet het schoon en droog
zijn. Dit helpt ons bij het recyclen.

Wist je dat…
Van gerecycled huishoudelijk papier
krantenpapier wordt gemaakt?
Van kantoorpapier sanitair papier wordt
gemaakt?
Van karton nieuw karton wordt gemaakt?
Papier 6 tot 7 keer kan worden hergebruikt?

Textiel
	Poetsdoeken, vodden en lappen
	Kapotte en versleten kleding
(onder)kleding en zwemkleding
	Sokken en kousen
	Schoenen (per paar samengebonden)
	Riemen, tassen, (strop)dassen, hoeden,
petten en handschoenen
	Knuffels (schoon)
	Gordijnen, vitrage
	Beddengoed: lakens, dekens, slopen,
dekbedhoezen
	Handdoeken, theedoeken, tafellakens,
servetten, washandjes

Textiel

Wist je dat…
Herdraagbaar textiel weer verkocht
wordt in kringloopwinkels?
Van kapotte kleding vezels gemaakt
worden voor nieuw textiel?
Oud textiel wordt gebruikt voor
isolatiemateriaal?

Glas
	Drankflessen (mag met dop)
	Conservenpotjes (mag met deksel en restjes)
	Andere soorten verpakkingsglas
Is het glas? En was er drank, voedsel of cosmetica
in verpakt? Dan hoort het in de glasbak.

Wist je dat…
Je nog bruikbare huisraad, zoals vazen, glasservies
of keramiek kunt wegbrengen naar een kringloopwinkel?
	Al het glas met een ‘glasbak’- logo erop in de glasbak mag?
	Het glas met deksel en restjes in de glasbak mag?
	Op sommige locaties glas op kleur gescheiden wordt?
Dit staat op de glascontainer aangegeven.

