Niet in de gfe container
•
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Kattenbakkorrels zonder milieukeur
Honden- en kattenharen
Hout en dikke takken
Zan en grond
Vogelkooizand
Stofzuigerzakken met inhoud
As uit asbak, barbecue en open haard

• Piramidevormige plastic theezakjes
• Koffiecups
• Luiers
• Honden, - en kattenpoep
•	Plastic zakken, vuilniszakken of pedaalemmerzakken
zonder kiemplantlogo

Waar laat ik deze spullen
dan wel?

Wat mag
in de
gfe
container?
We helpen u graag op weg met uw
groenten-, fruit- en etensresten (gfe)

•R
 estafvalcontainer: alles wat na scheiden
overblijft en in de container past.
• Milieustraat: als het te groot is voor
de restafvalcontainer.
• Raadpleeg afvalscheidingswijzer.nl
van Milieu Centraal.

Wel in de gfe container

In de gfe container mag bijna alles wat eetbaar is en wat groeit en bloeit

Uit de keuken:
• Groenten en groentenresten
• Fruit en fruitschillen
• Aardappelen en aardappelschillen
• Vlees en vleesbotjes
• Vis en visgraten
• Pinda- en notendoppen
• Eierschalen
•	Theezakjes (behalve piramidevormige plastic 		
theezakjes)

Als bedankje
voor het scheiden van
uw gfe kunt u jaarlijks,
tijdens de landelijke
compostdag, gratis een
zak compost afhalen bij
de milieustraat.

• Koffiepads, koffiedik en koffiefilters met koffiedik 		
(géén cups)
• Brood
• Kaaskorsten

Overig:
•	Klein bloemen- en plantenafval
•	Mest van knaagdieren

Tips

Samen staan voor de uitdaging de hoeveelheid restafval te
verminderen. U kunt hierbij helpen door ook uw groenten- en
fruitafval en etensresten te scheiden van uw restafval. We noemen
dit afval ook wel gfe. Irado brengt uw gfe rechtstreeks naar een
speciaal verwerkingsbedrijf waar van uw gfe compost wordt gemaakt.
Compost kunt u gebruiken voor de planten op uw balkon. Elke zak
met restafval verdwijnt in de verbrandingsoven. Minder verbranden
betekent minder CO2 -uitstoot en minder belasting voor het milieu.

•	Gebruik een verzamelbakje daar waar het meeste afval
ontstaat: in de keuken.
•	Voor het verzamelen van uw etensresten kunt u
composteerbare biozakjes gebruiken. Deze zakjes zijn
te verkrijgen bij diverse supermarkten. De biozakjes
zijn te herkennen aan het kiemplantlogo.

•	Papier wegwerpzakken (bijvoorbeeld de papieren
zak van de groenteboer) of een oude krant kunt
u ook gebruiken als afvalzakje. Deze zijn volledig
composteerbaar.

Composteerbaar
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