Hengelo zonder afval
Wat wordt er van uw gft-afval gemaakt?

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

Woont u in een laagbouwwoning? Dan zamelt Twente Milieu uw gft in en brengt het naar Twence.
Hier wordt het in een grote vergistingsinstallatie vergist. Vergisten is het verwarmen van afval in
een ruimte zonder zuurstof. Dat levert het volgende op:

Wel

Niet

D Groente-, fruit- en snijresten

³ Verpakkingen van wat voor

D Aardappelen, aardappelschillen,

materiaal dan ook

brood, rijst, deeg, pasta

³ Plastic tassen of zakken

D Etensresten, gekookt of

³ Drankverpakkingen van

ongekookt

Biogas: Bij de verwarming komt biogas vrij dat als brandstof kan worden
gebruikt als het opgewaardeerd is.

zuivel- en vruchtensappen

D Ei-, vis- en vleesresten, ook

Compost: Na het vergisten blijft er nog massa over die wordt gecomposteerd.
Compost is een voedingsbodem voor de tuin en akkergronden. Het is een
bruinzwarte, kruimelachtige aarde die naar bosgrond ruikt. Het bevat levende
organismen en mineralen die beschermen tegen parasieten en ziektes. Compost
houdt water en voedingsstoffen vast en wordt gebruikt om de structuur en
vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. Zo zorgt het er onder meer voor dat
zandbodems beter water vasthouden en dat kleibodems zachter worden. Hierdoor
gaan bloemen en planten beter groeien.

³ Frituurvet en olie

botjes en graten

³ Kauwgom

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

Laat gratis uw snoeihout ophalen!
Dit voorjaar houdt de gemeente Hengelo opnieuw de jaarlijkse
takkenronde. Dat gebeurt vanaf maandag 16 maart tot en met
vrijdag 27 maart. Twente Milieu haalt op afspraak snoeihout gratis
op. Voordeel daarvan is dat de groene container niet overvol raakt.

Tuin en tuinieren
Wel

Niet

D Bloemen en planten

³ Bloem- en plantenpotten, aardewerk

D Klein/fijn snoeiafval, loof,

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

gemaaid gras en bladeren

³ Hydrokorrels, kunstmest,

D Tuin- en potgrond

bestrijdingsmiddelen, worteldoek

D Takken, stronken, stammen

³ Balken, timmerhout, metaal

Mens en dier

Waar laat ik mijn gft-afval?

Wel

Niet

D Strooisel (hooi, stro, zaagsel)

³ Poep en mest van grote dieren, zoals

gebruikt voor kleine

Laagbouw
Bij laagbouwwoningen wordt gft-afval aan
huis opgehaald. U kunt uw gft-afval kwijt in
de groene gft-container. Kijk op uw
persoonlijke afvalkalender wanneer bij u de
groene container wordt geleegd. Deze vindt
u in de gratis app van Twente Milieu of op
www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender.

paard en koe

knaagdieren (zoals cavia,

³ Vogelkooizand

konijn, hamster) met hun poep

³ Haren, pluizen

D (Restanten) diervoer

U kunt zich tot en met 13 maart aanmelden door te bellen met de klantenservice van Twente
Milieu 0900 – 852 0111 (lokaal tarief). Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Houd uw
milieupas bij de hand. Maximaal 3 m³ snoeihout kan op afspraak gratis worden opgehaald en moet
op de afgesproken dag gebundeld aan straat worden gelegd. Boomstobben, los blad en ander
tuinafval worden niet meegenomen.

³ Dode dieren
³ Luiers

Hoogbouw
Hoogbouwwoningen hebben in Hengelo geen container voor groente-, fruit- en tuinafval. De
etensresten van de bewoners belanden daarom meestal in de ondergrondse container voor
restafval. En dat is jammer, want etensresten zijn goed te gebruiken als grondstof voor compost.
Daarom is de gemeente een paar jaar geleden gestart met het inzamelen van etensresten.
Medewerkers van de SWB staan drie keer per week op vaste tijden met een bakfiets bij
inzamelpunten in de binnenstad, Hengelose Es, Thiemsland en De Klokstee. Zo’n bakfiets noemen
we Voedselfiets. De etensresten worden naar de Groentuin gebracht in de Hasseler Es. Daar wordt
er compost van gemaakt. De gemeente en de SWB willen de proef dit jaar gaan uitbreiden. Later
dit jaar hoort u daar meer over. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op
www.hengelo.nl en zoek op Voedselfiets.

Hulpmiddelen bij afval scheiden
Wel

Niet

D Inzamelzakken van biologisch

³ Plastic zakken

composteerbaar plastic

³ Lege inzamelzakken

D Papieren inzamelzakken

³ Zakken van textiel

D Een stuk krant op de bodem of

³ Bewaarbakjes

om vet, vlees- en visresten in te
verpakken
D Keukenpapier met etensresten,
servetten met etensresten,
gebruikte papieren zakdoekjes

TEST UW KENNIS! Is het wel of geen gft?
Kattengrit
Antwoord: Nee, dit is geen gft. Dit hoort bij het restafval.

Vleesresten

(On)gekookte etensresten
Antwoord: Ja, dit hoort bij het gft.

Antwoord: Ja, dit hoort bij het gft.

Zaagsel uit konijnenhok

Meer informatie over afval scheiden?
Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Antwoord: Ja, dit hoort bij het gft.

