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Papierafval / Oud papier
Kranten,  jdschri  en, lijsten, folders, verpak-
kingspapier, catalogussen, karton, kartonnen 
dozen, sigare  enpakjes (zonder folie), schrijfpa-
pier, oefenboeken, eierdozen, papieren zakken 
voor bloem, suiker et cetera of rollen

Niet voor de blauwe bak 
Behangpapier, gebruikte serve  en of pa-
pieren zakdoekjes, houtskool- en carbon-
papier, CDs, DVDs, shampoomonsters
(restafval)

Plas  c verpakking (leeg)
Plas  c tassen en krimpverpakking - zoals gebruikt 
bij vlees en kaas, verpakking, navulzakken, plas-
 c tubes en fl  essen gebruikt als tandpasta of 

badschuim, plas  c kopjes voor bijvoorbeeld 
yoghurt, slagroom, margarine of kwark, tablet-
verpakking, geëxpandeerd polystyreen
(‚piepschuim‘) en vormverpakking voor fruit, 
groente, eieren of vlees, met karton gelaagd plas-
 c of aluminium voor sappen of melk

Niet in de gele zak
Plafondtegels gemaakt van geëxpandeerd 
polystyreen (piepschuim), wegwerpinjec-
 espuiten, andere plas  c

producten, video- en muziekcasse  es,
speelgoed, waterpijpen, opbergbakjes
(voor restafval).

Gerecycled glas en schroot/oud ijzer (leeg)
Wegwerpfl  essen (zonder sta  egeld), po  en, medicijnfl  
esjes, mosterdpo  en, azijn, bakolie, ketchup, en 
fl  essen voor saladedressings, potjes voor spij-
zen, spuitbussen, aluminium zoals deksels van 
yoghurtpotjes en aluminium bakjes, blikjes voor 
biscuit, kroonkurken en schroefdoppen

Niet voor de prullenbak 
Plat glas, kristalglas, keramiek, porselein,
lampjes (voor restafval), spaarlampen,
TL-buizen, elektrische apparatuur, kabels,
geëmailleerd metaal (voor restafval),
loden capsules van wijnfl  essen, onderde-
len van auto‘s of fi  etsen (gemeentelijk
inzamelpunt, schroothandelaren)

Restafval
Gebruikte toiletar  kelen van allerlei soorten
zoals luiers, gebruikt verband, stofzuigerzakken,
lampjes, opveegsel, sigaretpeuken, keramiek, por-
selein, plas  c producten (maar geen verpakking) 
en gesuperponeerde cosme  ca, as (koud)

Niet voor de grijze bak
Herbruikbaar materiaal, schadelijke stof-
fen, organisch afval (wordt apart ingeza-
meld), en elektrische apparaten

Biologisch afval
Organische afvalstoff en, zoals fruit- en groente-
resten, eierschalen en notendoppen, theebuiltjes, 
koffi  edik, bedorven of gekookte etensresten in bij 
het huishouden gebruikelijke hoeveelheden, blo-
emresten (snij- en potbloemen), dode bloemen uit 
de tuin, onkruid, struik- en kruidenresten, gemaaid 
gras, resten van gesnoeide bomen en struiken in 
kleine hoeveelheden, haren, veren, stro

Niet in de groene afvalcontainer
Rauw vlees, rauwe vis, kluiven en ka  en-
bakvulling (bij het restafval), verpakkingen 
van levensmiddelen, plas  c zakjes – ook 
geen composteerbare kunststof zakjes (bij 
de telkens gescheiden inzameling), uitwer-
pselen, dode dieren, voedingsresten met 
dierlijke bijproducten uit de industrie (ge-
scheiden afvalverwerking we  elijk voorge-
schreven!)
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Afvoer
Afvalstoff en correct scheiden
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