1. Groente-, fruiten etensresten

2. Plastic, metaal
en drankpakken

3. Papier en
karton

4. Restafval

Klokhuizen

Plastic flessen en
verpakkingen (o.a.
shampoofles)

Boeken en brochures

Pizzadozen

Fruitschillen

Plastic bakjes (o.a.
saladebakje)

Resten van groenten
(rauw)

Plastic bekers
en kuipjes (o.a.
boterkuipje)

Reclamedrukwerk en
folders

Koffiecups

Aardappelschillen

Knijpflessen sauzen/
olie

Golfkarton

Chipszakken

Eierschalen

Melk- en
yoghurtpakken

Kartonnen dozen
(klein maken)

Mondkapjes

Pinda- en
notendoppen

Blikjes (o.a. van
drank, soep, groente,
hondenvoer)

Kranten

Latex handschoenen

Verlepte bloemen
en kamerplanten

Aluminiumschaal

Papieren zakken en
tassen

Maandverband

Mest van cavia’s en
konijnen

Plastic plantenpotjes

Print- en
kopieerpapier

Tandenborstel

Brood

Ranjaflessen

Schrijf- en
tekenpapier

Kapotte vaas

Bloemen

Verpakkingen
kaas, vlees, vis

Tijdschriften

Stofzuigerzak

Theezakjes

Zakken voor pasta,
rijst, brood, snoep

Waxinelichtje

Koffie en koffiefilters

Aluminiumfolie

Tempex vleesbakje

Kaaskorsten zonder
plastic

Dopjes en deksels

Doordrukstrips
(o.a. medicijnen,
kauwgum)

Boterhamzakjes

Aardewerk

Bedrukt papier

Kattenbakvulling

GF+

e

GF+e

PMD

PAPIER

Nieuw
grondstoffenpark
GerwenZO!

RESTAFVAL

Groente, Fruit en etensresten
(GF+e)

Samen sluiten we de cirkel

Nieuw grondstoffenpark GerwenZO!
Het nieuwe grondstoffenpark GerwenZO! is klaar voor
gebruik! Grondstoffen scheiden krijgt speciale aandacht en
past volledig bij het duurzame karakter van uw wijk.
Afval wordt grondstof. Maar daar hebben
we wel uw medewerking voor nodig.
Grondstoﬀen en uw restafval worden
voortaan niet meer aan huis opgehaald.
In plaats daarvan brengt u het naar het
grondstoﬀenpark. Natuurlijk vragen we
daarmee iets van u. Maar het levert ook
voordelen op. Zo komt er geen zware
vuilniswagen meer kriskras door uw wijk.

En u kunt grondstoﬀen en restafval
24 uur per dag kwijt. Voor glas, luier/
incontinentiemateriaal, textiel en snoeiafval
zijn er voorzieningen in Gerwen en/of bij de
winkelcentra. En op de milieustraat is er een
gratis brenghoek die 24 uur per dag, zeven
dagen per week, open is voor onder andere
klein chemisch afval, piepschuim en grote
stukken karton.
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Groente-, fruit- en
etensresten

Plastic, metaal en
drankkartons

Gebruik uw biobakje in de keuken

Maak uw verpakking leeg
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Papier

Restafval

Van oud papier maken
we nieuw papier

Nog maar weinig restafval

Wist u dat groente-, fruit- en etensresten
uit waardevolle grondstoﬀen bestaan en
worden verwerkt tot compost? En dat
zo’n beetje 50% van het restafval nog uit
keukenafval bestaat? Zonde! Helpt u mee met
grondstoﬀenscheiding? Afvalscheiden begint
al in de keuken. Gebruik de gratis papieren
biozakjes en gooi deze in de GF+e-container
op het grondstoﬀenpark. Deze manier van
GF+e-inzameling is een groot succes in
Zweden en wordt nu in Nederland uitgerold.
Kijk voor informatie en gebruik van biobakje
en papieren zak op:
www.vankeukentotcompost.nl.

Lege huishoudelijke
verpakkingen (PMD)
Plastic, metaal/blik en drankverpakkingen
hoeven niet schoon maar moeten wel
leeg zijn. Doppen en deksel kunnen er bij.
Vervuiling door vocht en vreemd materiaal
leidt tot storing van de sorteerinstallatie
en kwaliteitsverlies/afkeur. Daarom is het
belangrijk om de scheidingsregels goed
in acht te nemen. Dus geen volle pak vla
en geen chipszakken, netjes (o.a. uien) en
piepschuim bij de PMD-stroom. Gebruik voor
de inzameling de circulaire zak die u gratis
bij de supermarkten en op het gemeentehuis
kunt krijgen.
Kijk voor informatie op:
www.pmdgemeente.nl

Papier
Wat gebeurt er met uw oud papier en karton?
Van oud papier en karton wordt weer nieuw
papier en karton gemaakt. In Nederland
wordt papier voor tweederde van oud papier
gemaakt. Dat scheelt bomen! Geen grote
stukken karton in de container want dat geeft
verstoppingen. Deze kunt u bij de milieustraat
kwijt of inleveren bij Jong Nederland Gerwen.

Restafval
Door het goed scheiden van alle grondstoﬀen
gaat u merken dat er bijna geen restafval
meer overblijft. Wilt u weten wat nog wel
restafval is? Kijk voor wat restafval is op de
volgende pagina.

