
AFVAL SCHEIDEN? KLEIN GEBAAR, GROOT PLEZIER!

• Zakdoekjes, tissues en keukenpapier
• Koffieverpakkingen en theezakjes
• Geplastificeerd papier en karton
• Vet, nat of anderzijds vervuild papier 

en karton (pizzadoos, koffiefilters)
• Spuitbussen (deodorant, haarlak)
• Doordrukstrips
• Chips zakken
• Bevuild textiel
• Kapot servies
• Aluminiumfolie
• Stofzuigerzakken en inhoud
• Ordners, opbergmappen en 

ringbanden
• Luiers

Wat mag wel 
bij restafval

• Chemisch afval (batterijen, verf, 
toners, tl-buizen)

• Glas
• Witgoed
• Elektronica
• Schoon papier en karton
• Textiel
• Plastic, metalen verpakkingen en 

drankenkartons
• Puin en stenen
• Asbesthoudend afval

Wat mag niet  
bij restafval

Restafval
Deze afvalstroom bestaat uit niet- 
recyclebaar afval. Hoe beter het 
afval gescheiden wordt, hoe minder 
herbruikbare grondstoffen bij het 
restafval terechtkomen. Na inzameling 
wordt het grootste deel van het restafval 
verbrand. Dit is een zware belasting 
voor het milieu en daarnaast gaan er 
dan ook veel grondstoffen verloren 
die gerecycled kunnen worden, dat is 
zonde! 

Schoon en bedrukt papier en karton, 
zoals:

• Kranten, tijdschriften en boeken
• Folders
• Printjes
• Enveloppen
• Cadeaupapier
• Schrijf- en tekenpapier
• Verpakkingspapier en -karton

Wat mag wel 
bij papier

• Vet, nat of anderzijds vervuild papier 
en karton (pizzadoos, koffiefilters)

• Drankenkartons
• Geplastificeerd papier of karton
• Foto’s
• Zakdoekjes, keukenpapier en 

toiletpapier
• Ordners en ringbanden met een 

plastic kaft of metalen klem
• Plastic mapjes
• Papier of karton gevuld met 

voedingsmiddelen

Wat mag niet  
bij papier

Papier
Nederland is koploper op het gebied van 
het recyclen van papier en karton. Papier 
kan tot wel 8 keer gerecycled worden. 
Na inzameling wordt het papier en karton 
gereinigd en gesorteerd, waarna het 
weer wordt verwerkt tot nieuw papier of 
karton.

Wat mag wel 
bij PMD

• Plastic verpakkingen
• Tasjes, zakken, flacons
• Boterkuipjes
• Plantenpotten
• Tubes, deksels
• Folies
• Conservenblik
• Blikjes
• Metalen doppen
• Schroefdeksels
• Melkpakken
• Sappakken
• Drinkpakken
• Yoghurtpakken

PMD
Het loont ontzettend om PMD 
gescheiden van ander afval in te 
zamelen. PMD kan immers, na sortering, 
gerecycled worden. Wanneer PMD niet 
gescheiden wordt ingezameld, komt 
het bij het restafval terecht en wordt het 
verbrand. Dit is heel schadelijk voor het 
milieu! Het is beter om het ingezamelde 
PMD te gebruiken als grondstof voor 
nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld 
nieuwe frisdrankfessen of tennisballen.

• Papieren (recyclebare) koffiebekers

Wat mag wel 
bij bekers

• Theezakjes
• Roerstaafjes
• Melk- en suikerverpakkingen

Wat mag niet  
bij bekers

Bekers
Papieren koffiebekers nemen een groot 
volume in binnen de afvalstromen. Door 
deze gescheiden van het andere afval 
in te zamelen, zitten de afvalbakken 
minder snel vol. Deze bekers zijn 
goed recyclebaar en door het aparte 
inzamelen, kunnen ze optimaal 
gerecycled worden zonder dat de 
afvalbakken te vol raken.

• Schillen en resten van groente, fruit en 
aardappelen

• Pinda- en notendoppen
• Eierschalen
• Verlepte bloemen en kamerplanten
• Bladeren, dunne takken en schors
• Resten van gekookt eten
• Vlees- en visresten
• Theebladeren, theezakjes en filters 

met koffiedik
• Brood en kaaskorsten (zonder plastic)
• Tuinafval zoals onkruid, klein 

snoeiafval, kort gemaakte takken
• Gemaaid gras en bladeren
• Mest van kleine huisdieren met stro

Wat mag wel 
bij gft

• Kattenbakkorrels
• Plastic
• Dieren- of mensenharen
• Stofzuigerzakken
• Wol
• Hout
• Luiers
• Zand en (pot)grond
• Grof snoeihout en dikke takken

Wat mag niet  
bij gft

Gft
Deze afvalstroom is goed recyclebaar. 
Gft-afval wordt vergist. Hierbij komt 
biogas vrij. Dit is een duurzame 
energiebron die als brandstof gebruikt 
kan worden om energie op te wekken 
of om er machines of voertuigen op te 
laten draaien. Als biogas verder verwerkt 
wordt, kan het zelfs van dezelfde kwaliteit 
worden als aardgas.  

De Multi Afval Container (MAC) 
is voorzien van duidelijke 
pictogrammen. Deze maken 
het eenvoudig om te zien welke 
verschillende afvalstromen er, 
gescheiden van elkaar, in de MAC 
worden ingezameld. Hoewel de 
meesten van ons inmiddels vrij 
bekend zijn met het scheiden van 
afval, is het soms toch lastig om in 
te schatten welk afval nou precies 
bij welke afvalstroom hoort. Deze 
afvalwijzer helpt je daarbij! Hierin 
staat precies beschreven in welke 
bak je jouw afval mag deponeren, 
want we willen natuurlijk niet dat 
het afval in de verkeerde bakken 
terechtkomt. 

De MAC’s zijn afgestemd op de 
volgende afvalsoorten:

Papier

PMD 

Bekers 

Gft 

Restafval 

ONDER WELKE SOORT VALT JOUW AFVAL?

Hier met  
je afval!                         M
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• Piepschuim
• Verpakkingen met een aluminium 

laagje aan de binnenkant
• Doordrukstrips (medicijnen, kauwgom)
• (Hard) plastic, zoals speelgoed
• Shopper boodschappentassen
• Verfblikken
• Landbouwplastic
• Huisraad en gebruiksvoorwerpen
• Spuitbussen met chemisch symbool
• Verpakkingen met vla- of 

yoghurtresten
• Drinkpakken waarin ander materiaal 

is gestopt
• Verpakkingen met/van chemische 

stoffen

Wat mag niet  
bij PMD




