
Ja, ook 

kapot textiel 

mag in de 

container!

Ja! Dit is uw 
handige afval-
scheidingswijzer

ALLES MET 

GEMAK IN 

DE JUISTE
BAK!

Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Raadpleeg dan de Afvalzoeker [website link] 
link naar fi lmpjes met de stroom mee? 

Heeft u vragen?
Mail naar pi@meerlanden.nl of bel 
met Meerlanden Publieksinformatie 
via 0297 - 381 717

Ja, restafval.
Maar dan 
wel minimaal

Ja, dit mag bij
het glas

Verpakkingsglas met deksels, 
doppen, etiketten en kurken
•Cosmetica glas
•Medicijnen glas
•Glazen potten
•Glazen deodorantrollers
•Parfumfl esjes 
•Drank- en wijnfl essen

Ja, dit mag in de 
container voor 
kleding en textiel

•Kleding
•Schoenen (per paar)
•Zwemkleding 
•Lakens en dekens
•Dekbedovertrekken en kussenslopen 
•Tassen 
•Riemen en shawls
•Petten en hoeden 
•Gordijnen en vitrage 
•Hand-, thee- en poetsdoeken
•Knuffels 
•Laarzen 

Ja, deze apparaten
brengt u naar de 
milieustraat
Apparaten met stekker of 
batterij (heel of kapot) 

•Computers
•Elektrische tandenborstels 
•Gastoestellen 
•Haardrogers 
•Keukenapparaten 
•Koffi ezetapparaten 
•Magnetrons 
•Wasmachines

Ja, dit mag bij het 
restafval
Alle restafval dat u met uw 
afvalpas kwijt kunt in de 
restafvalcontainer

•Spuitbussen 
•Luiers en incontinentiemateriaal 
•Chipszakken en chipsbussen
•Vieze taart- en pizzadozen
•Doordrukstrips (pillen en kauwgom)
•Verpakkingspiepschuim
•Maandverband
•Gebruikte tissues

Ja, dit klein chemisch 
afval brengt u naar
de milieustraat

• Accu’s en batterijen 
• Benzine en motorolie
• Afgewerkte olie, remolie en oliefi lters
• Bestrijdingsmiddel
• Etsvloeistof
• Zwavel- en salpeterzuur
• Fotofi xeermiddel en foto-ontwikkelaar
• Gootsteenontstopper
• Injectienaald
• Kwikschakelaar en kwikthermometer
• Lampenolie
• LED-, TL en spaarlampen 
• Medicijnen
• Verf, lak en beits 
• Verdunner, reiniger 
 en afbijtmiddel
• Zoutzuur



Ja, afval scheiden
doe je zo!
Ja, doet u ook mee aan afval scheiden? 
Top! Gebruik deze wijzer om precies te weten 
wat waar hoort. Meer weten? Check dan de 
onlinezoeker op meerlanden.nl  

Ja, dit mag bij het 
Papier en Karton:

Ja, dit mag bij de Plastic 
verpakkingen, Blik en Drinkpakken

Plastic verpakkingsafval
• Plastic fl essen (frisdrank, olie,   
 azijn)
• Verpakkingen voor pasta, 
 rijst en snacks
• Vlees, vis- en kaasverpakkingen
• Plastic tubes (gel, crème, 
 tandpasta)
• Flacons (wasmiddelen en 
 beautyproducten)
• Folies (zoals om een tijdschrift)
• Plantenpotjes 
• Pakken voor soepen en sauzen
• Drinkpakjes 
• Bekers voor yoghurt, vla en ijs 
• Bakjes voor salade, groenten 
 en fruit
• Plastic zakken en zakjes

• Kuipjes voor boter, 
 saus en smeerkaas 
• Knijpfl essen voor sauzen

Blik dat ook bij plastic mag
• Drankblikjes
• Conservenblikken 
• Stalen siroopfl essen
• Aluminium schalen en folie
• Afdekfolies van bijv. toetjes
• Waxinelichtcupjes

Drinkpakken (leeg, plat, 
gevouwen met gesloten dop);
• Vruchtensap, water- 
 en wijnpakken
• Melkpakken en andere 
 zuivelkartons

Ja, dit mag bij het GFT-afval
• Etensresten 
 (gekookt, gebakken, rauw)
• Visgraten en botten 
• Koffi edik, koffi epads (geen cups)
• Keukenpapier
• Jus en gestold vet 
• Schillen van groenten, 
 fruit en aardappelen 
• Oud brood 
• Kaaskorsten zonder plastic 
• Eierschalen 
• Pinda- en notendoppen 
• Papieren theezakjes 

• Bladeren 
• Kleine takken
• Snijbloemen 
• Gemaaid gras 
• Onkruid 
• Kamerplanten 
• Potplanten 
• Klein snoeiafval 
• (Kerst)bomen, mits klein gemaakt 
• Tuin- en potgrond 
• Mest van kleine huisdieren 
• Kattenbakkorrels met Milieukeur 

Ja, van uw 

etensresten 

maken wij  biogas 

waar onze vuilnis-

wagens op 

rijden! 

Ja, een melkpak mag in de rolemmer voor Plastic verpakkin-gen, Blik en Drinkpakken!

Schoon, droog papier 
en karton (kleingemaakt)

• Dozen 
• Eierdozen 
• Kranten, tijdschriften en folders
• Lege wc-rollen 
• Kartonnen verpakkingen etenswaar 

• (Venster)enveloppen
• Papieren tassen 
• Boeken 
• Cadeaupapier 
• Pizzadozen (alleen 
 diepvries)
• Print- en kopieerpapier


