
Haaksbergen zonder afval
Afval = grondstof

We krijgen wel eens vragen als het gaat 

om het scheiden van afval. Daarom bieden 

we u deze folder aan met allerlei handige 

informatie over verschillende soorten afval. 

Vooral over verpakkingen en groente-, 

fruit- en tuinafval, want daar gaan de 

meeste vragen over. Ook hebben we 

twee stickers toegevoegd. Deze kunt u 

op de containers voor verpakkingen en 

gft plakken.  Als geheugensteuntje voor 

als u op het laatste moment even twijfelt.

De gemeente gaat het bestaande 

afvalbeleid evalueren. Halen we de 

doelstellingen om beter afval te scheiden? 

Gaan we al richting de landelijke opdracht 

om maximaal 50 kilo restafval per persoon 

per jaar te produceren? Past de frequentie 

van het legen van de containers nog? 

Is het formaat van de containers goed? 

Daar denkt de gemeenteraad dit jaar over 

na. De raadsleden willen ook inwoners bij 

die discussie betrekken. Want zonder u ís er 

geen afvalscheiding en geen hergebruik van 

afval.

Af en toe vragen mensen wel eens of het 

afval niet gescheiden kan worden nádat 

het is ingezameld. Nee, in Twente hebben 

we daar de mogelijkheden nog niet voor. 

Misschien in de toekomst wel. Dat wordt 

onderzocht. Voor nu vragen wij u om uw 

afval zo goed mogelijk te scheiden. Ik hoop 

van harte dat u meedoet!

Afval = grondstof. Onder dat motto doen we in Nederland van allerlei kanten ons best 

om afval opnieuw te gebruiken. Een paar weken geleden besloot de landelijke overheid 

om vanaf 2022 statiegeld in te voeren op blikjes. En vanaf juli dit jaar treft u geen plastic 

wegwerpbestek meer aan in winkels, maar bestek van duurzame grondstoffen. 

Mooie stappen vooruit naar een duurzamere wereld! Ook u kunt meedoen!

Louis Koopman  
Wethouder Milieu, Duurzaamheid en Afval

Nadat uw verpakkingen zijn ingezameld door Twente Milieu gaan ze naar 

de verwerker. Uiteindelijk worden er van uw verpakkingen weer nieuwe 

producten gemaakt, bijvoorbeeld:

Wat wordt er van verpakkingen gemaakt?

Emmer Toiletpapier Sportkleding

Wist u dat...

• Verpakkingen niet uitgespoeld hoeven te zijn? Maar wel zo leeg en plat mogelijk. 

• Doppen op de lege verpakkingen mogen blijven zitten?  

• Alleen eenmalige verpakkingen van plastic, drankenkartons en blik bij ver- 

pakkingen horen? Gebruik je het vaker dan één keer? Dan hoort het er niet bij. 

<Afbeelding beide stickers> 

Geheugensteuntje
Handige tip: bewaar deze folder in uw 

keukenla of in de meterkast. De stickers 

kunt u plakken op het deksel of de zijkant 

van uw container. Zo heeft u altijd een 

geheugensteuntje bij de hand! 



Wat mag er bij het groente-, 
fruit- en tuinafval (gft)?

Wel Niet

 D Groente-, fruit- en snijresten

 D Aardappelen, aardappelschillen, 

brood, rijst, deeg, pasta

 D Etensresten, gekookt of 

ongekookt

 D Ei-, vis- en vleesresten, ook 

botjes en graten 

 D Jus en bakvet (gestold)

 D Notendoppen, schelpen en 

eierschalen, noten, pitten 

 D Losse thee en koffiedik 

(papieren filter mag er ook bij)

 D Koekjes, snoep, chocolade, 

snacks

 ³ Verpakkingen van wat voor 

materiaal dan ook

 ³ Plastic tassen of zakken

 ³ Drankverpakkingen van 

zuivel- en vruchtensappen

 ³ Frituurvet en olie

 ³ Kauwgom

 ³ Kaaskorst

 ³ Theezakjes, koffiepads  

en koffiecups

Keukenafval

Wel Niet

 D Bloemen en planten

 D Klein/fijn snoeiafval, loof, 

gemaaid gras en bladeren

 D Tuin- en potgrond

 D Kleine takken, stronkjes of 

stammetjes

 ³ Bloem- en plantenpotten, aardewerk

 ³ Steen, steentjes, grind, zand, grond, klei

 ³ Hydrokorrels, kunstmest, 

bestrijdingsmiddelen, worteldoek

 ³ Balken, timmerhout, metaal

Tuin en tuinieren

Wel Niet

 D Strooisel (hooi, stro, zaagsel) 

gebruikt voor kleine 

knaagdieren (zoals cavia, 

konijn, hamster) met hun poep

 D (Restanten) diervoer

 ³ Poep en mest van grote dieren, zoals 

hond, kat, paard en koe

 ³ Kattenbakvulling en vogelkooizand

 ³ Haren, pluizen

 ³ Dode dieren 

 ³ Luiers

 ³ Tabak, peuken en as

Mens en dier

Wel Niet

 D Inzamelzakken van biologisch 

composteerbaar plastic

 D Papieren inzamelzakken

 D Een stuk krant op de bodem om 

vet, vlees- en visresten in te 

verpakken

 D Keukenpapier met etensresten, 

servetten met etensresten, 

gebruikte papieren zakdoekjes

 ³ Plastic zakken

 ³ Lege inzamelzakken

 ³ Zakken van textiel

 ³ Bewaarbakjes

Hulpmiddelen bij afval scheiden

Breng grof tuinafval naar het 
afvalbrengpunt of laat het ophalen 
aan huis 
Grof tuinafval is afval uit uw tuin dat te groot of te 

zwaar is voor uw groene gft-container. Denk hierbij 

aan snoeiafval, stammetjes, struikjes, kluiten, 

wortels/boomstronken en takken. 

Wegbrengen naar het afvalbrengpunt 

U kunt tegen betaling uw grof afval wegbrengen  

wegbrengen naar het afvalbrengpunt van Langezaal 

aan de Industriestraat 20. 

Waar laat ik mijn gft-afval?

Gft-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis 

opgehaald bij laagbouwwoningen en in de zomer 

(van mei tot en met oktober) wekelijks binnen de 

bebouwde kom. U kunt uw gft-afval kwijt in de 

groene container. Kijk op de afvalkalender wanneer 

bij u de groene container wordt geleegd.

Wilt u uw container schoon houden door het gebruik 

van zakken? Gebruik dan papieren of 100 procent 

biologisch afbreekbare zakken. Andere zakken zijn 

niet toegestaan in de gft-container.

Laten ophalen

U kunt het grof tuinafval ook tegen betaling laten 

ophalen door Twente Milieu. Neem hiervoor contact 

op met de klantenservice van Twente Milieu via 

0900 - 85 20 111 (op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 

uur) of door het contactformulier in te vullen op 

www.twentemilieu.nl/contact. 

Wat mag er bij verpakkingen?

Waar laat ik mijn verpakkingen 
(plastic, blik en drankenkartons)?

Maak verpakkingen recycleklaar,
zo doe je dat:

Plastic verpakkingsmateriaal, blik en drankenkartons mogen samen in de 
verpakkingencontainer.

Huis-aan-huis
Verpakkingen worden tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald 

bij laagbouwwoningen met een verpakkingscontainer. Kijk op 

www.twentemilieu/haaksbergen/afvalkalender wanneer bij u 

de verpakkingen worden opgehaald.

Verzamelcontainers
Verpakkingen kunt u ook kwijt bij een verzamelcontainer voor 
verpakkingen. Deze staan vaak in de buurt van winkelcentra.

Afvalbrengpunt
Verpakkingen kunt u ook kwijt bij het afvalbrengpunt van 
Langezaal aan de Industriestraat.

Plastic verpakkingsmateriaal 

(alleen lege verpakkingen)

 D Plastic tassen

 D Boterkuipjes, sausbakjes, 

smeerkaas-, paté- of 

koffiemelkkuipjes

 D Knijpflessen van sauzen, zoals 

ketchup en mayonaise

 D Flacons van was- en 

schoonmaakmiddelen

 D Tubes van verzorgingsproducten

 D Flesjes van braadolie, keukenazijn, 

frisdrank, water en zuivel

 D Chipsverpakkingen

 D Doordrukstrips (van pillen of 

kauwgom)

Drankenkartons

 D Frisdrankpakken

 D Wijnpakken

 D Zuivelverpakkingen,  

zoals pakken voor melk,  

yoghurt en vla

Blik

 D Conservenblikken

 D Honden- en kattenvoerblikjes

 D Blikjes van frisdranken en bier

 D Soep-, vlees- en groenteblikken

 D Limonadesiroopblikken en -flessen

 D Waxinelichtcupjes

En dit hoort niet bij verpakkingen:

 ³ Verpakkingen met inhoud

 ³ Verpakkingen van chemisch afval   

bijvoorbeeld: make-upverpakkingen, 

terpentineflessen, kitkokers en verfblikken

 ³ Piepschuim - bijvoorbeeld: 

fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes  

en verpakkingsvulmateriaal

 ³ Andere plastic producten en 

gebruiksvoorwerpen - bijvoorbeeld: 

tuinstoelen, videobanden, tandenborstels, 

speelgoed, landbouwplastic en spuiten

TIP: los in de bak of in een 

(doorzichtige) plastic afvalzak

Gooi uw verpakkingen bij voorkeur los in de bak of doe ze in een 

(doorzichtige) plastic afvalzak. Dan ziet de afvalverwerker dat het 

niet om een zak met restafval gaat. De (doorzichtige) plastic 

afvalzakken kunt u bijvoorbeeld kopen bij uw lokale supermarkt.

Platgevouwen Uitgeknepen Uitgelepeld en 
los van elkaar

Een ander formaat afvalcontainer?
Er zijn verschillende maten afvalcontainers. 

Wilt u liever een groter of kleiner formaat? 

Kijk dan op www.haaksbergen.nl/afvalcontainers.



Wat mag er bij het glas?

Wel

 D Verpakkingsglas (zoals conservenpotjes en wijnflessen) 

Niet

 ³ Vlakglas (spiegelglas en draadglas)

 ³ Oven- en magnetronschalen

 ³ Koffie- en theekannen

 ³ (Glazen) bloemvazen

 ³ (Glazen) drinkbekers, bijvoorbeeld 

wijn-, thee- en limonadeglazen

 ³ Kachelruitjes

 ³ Aquariums

 ³ Autoruiten

 ³ Kristal

 ³ Porselein

 ³ Keramiek

Waarom hoort dit niet in de glascontainer?

Dit komt door de samenstelling van 

het glas. Een vuurvaste ovenschaal 

of theeglas bijvoorbeeld, heeft een 

ander smeltpunt dan een lege 

wijnfles. Op die manier komen er 

stukjes niet-gesmolten glas tussen 

het nieuwe glas terecht. Dit zorgt 

voor een slechte(re) kwaliteit glas.

Is het glas? En was er 

drank, voedsel of 

cosmetica in verpakt? 

Dan hoort het 
in de glasbak!

Wat mag er bij het papier?

Wel

 D Kranten en reclamefolders

 D Boeken en tijdschriften

 D Printjes, fax-, kopieer-, schrijf-,  

en tekenpapier

 D Enveloppen

 D Cadeaupapier

 D Telefoongidsen

 D Eierdozen

 D Papieren zakken en  

kartonnen dozen

 D Kartonnen en papieren 

verpakkingen

Niet

 ³ Behang

 ³ Vinyl

 ³ Drankenkartons

 ³ Geplastificeerd papier

 ³ Folies van tijdschriften en 

reclamefolders

 ³ Sanitair papier, zoals 

keukenpapier of tissues met 

bijvoorbeeld etensresten

 ³ Verontreinigd papier (bijv. 

vette pizzadozen en 

gebruikte koffiefilters)

 ³ Tempex, zoals 

maaltijdboxen van 

afhaalmenu’s

 ³ Ordners

 ³ Stucfolie

Wat mag er bij het textiel?
Wel

 D Poetsdoeken, vodden en lappen 

 D Kapotte en versleten kleding

 D (Onder)kleding

 D Zwemkleding

 D Sokken en kousen

 D Schoenen (per paar samengebonden)

 D Riemen, tassen, (strop)dassen, hoeden, petten en 

handschoenen

 D Knuffels (schoon)

 D Gordijnen en vitrage

 D  Beddengoed: lakens, dekens, slopen en dekbedhoezen

 D  Handdoeken, theedoeken, tafellakens, servetten  

en washandjes

Niet

 ³  Vloerbedekking: 

matten, tapijt

 ³ Matrassen, (tuin)

kussens en dekbedden

 ³ Met verf of olie 

vervuilde of natte 

kleding/textiel en 

schoenen

 ³ Vulmateriaal (voor 

kussens of speelgoed)

 ³ Brei- en borduurgaren

 ³ Herbruikbare 

draagtasjes

Kijk voor de afvalkalender op:
www.twentemilieu.nl/haaksbergen/afvalkalender. 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief


