
Hengelo zonder afval

Meer informatie over afval scheiden? 

Kijk op www.twentemilieu.nl of schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief op www.twentemilieu.nl/nieuwsbrief

Wat mag er bij verpakkingen?

Plastic verpakkingsmateriaal, blik en 

drankenkartons mogen samen in 

de verpakkingencontainer.

Plastic verpakkingsmateriaal

• Plastic tassen

• Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, 

paté- of koffiemelkkuipjes

• Knijpflessen van sauzen, zoals ketchup 

en mayonaise

• Flacons van was- en 

schoonmaakmiddelen

• Tubes van verzorgingsproducten

• Flesjes van braadolie, keukenazijn, 

frisdrank, water en zuivel

Drankenkartons

• Frisdrankpakken

• Wijnpakken

• Zuivelverpakkingen, zoals pakken voor melk, yoghurt en vla

Blik

• Conservenblikken

• Honden- en kattenvoerblikjes

• Blikjes van frisdranken en bier

• Soep-, vlees- en groenteblikken

• Limonadesiroopblikken en -flessen

• Waxinelichtcupjes

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 éénmalige verpakkingen van plastic, drankenkartons en 

blik bij verpakkingen horen? Gebruik je het vaker dan één keer? 

Dan hoort het er niet bij.

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

Huis-aan-huis  

Verpakkingen worden vierwekelijks huis-aan-huis opgehaald bij laagbouwwoningen met een 

verpakkingencontainer. Kijk in de gratis app van Twente Milieu of op 

www.twentemilieu.nl/hengelo/afvalkalender wanneer bij u de verpakkingen worden opgehaald.

Milieuplein  

Verpakkingen kunt u ook kwijt bij een milieuplein. Een milieuplein is een groep (ondergrondse) 

containers bij elkaar waar u verschillende gratis afvalstromen naartoe kunt brengen. Zorg ervoor dat 

uw afval gemakkelijk in de container past. Zo voorkomt u dat de container klemt en kunnen mensen 

na u ook hun afval kwijt. Kijk voor de dichtstbijzijnde verpakkingencontainer in de gratis app van 

Twente Milieu of op www.twentemilieu.nl/hengelo/containerlocaties. 

Milieupark  

Verpakkingen kunt u ook kwijt op het Milieupark.

TEST UW KENNIS! 
Is het wel of geen verpakking?

Antwoord: Nee, dit is geen 
verpakking. Dit hoort bij het 
restafval.

OPBLAAS 
ZWEMBADJE

Antwoord: Ja, dit is een 
plastic verpakking.

TANDPASTATUBE

Antwoord: Nee, dit is geen 
verpakking. Dit mag bij hard 
kunststof op het Milieupark.

KUNSTSTOF
TUINSTOEL

Antwoord: Ja, dit is een 
verpakking van blik.

LEGE HAARLAKBUS

Twijfelt u weleens of iets bij de verpakkingen mag? 

Volg dan het stappenplan:

En dit hoort niet bij verpakkingen:

• Verpakkingen met inhoud

• Verpakkingen van chemisch afval - bijvoorbeeld make-upverpakkingen, 

terpentineflessen, kitkokers en gevulde verfblikken

• Piepschuim - bijvoorbeeld fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en 

verpakkingsvulmateriaal

• Resten papier, karton of folie - bijvoorbeeld afdekmaterialen, 

chipsverpakkingen en doordrukstrips (pillen of kauwgom)

• Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen - bijvoorbeeld 

tuinstoelen, videobanden, tandenborstels, speelgoed en 

landbouwplastic


