
Alléén GFT-afval
Voor een effectieve scheiding is het belangrijk dat u 
uw container alleen voor groente-, fruit, tuinafval en 
etensresten gebruikt. Kijk voor de complete lijst in de 
scheidingswijzer in de Meerlandenapp.

Scheiden doet rijden
Wij verwerken uw GFT o.a. tot compost en groengas 
in onze Groene Energiefabriek in Rijsenhout. 
Onze wagens rijden op dit groengas. Om nieuwe 
grondstoffen uit GFT te halen, is het van belang dat het 
enkel uit organisch afval bestaat. Dus zonder stukjes 
papier, plastic of ander afval. 

Zo houdt u alles schoon en fris
Voorkom aankoeken door een oude krant, stro of 
zaagsel op de bodem te leggen. Laat het deksel 
een stukje open zodat de container kan doorluchten. 
Plaats bijv. een takje onder het deksel. Maak de 
container af en toe goed schoon met warm wat en 
schoonmaakazijn. 

GFT daar maken we 
iets moois van

Ja! We gaan samen 
afval scheiden

Alstublieft, uw nieuwe container 
voor GFT-afval. Hiermee wordt het 
makkelijker uw GFT-afval apart 
in te zamelen. Zo verkleinen we 
samen de hoeveelheid restafval in 
onze gemeente!

Wist u dat

44% van het

restafval nu nog uit 

GFT bestaat? Deze 

container helpt dit

te verlagen!



Wat u moet weten als u GFT 
aanbiedt in een container
• Zet uw container op de inzameldag 

voor 7:15 uur op de aanbiedplaats. 
Of de avond ervoor vanaf 23:00 uur. 

• Plaats de container met de wielen van de weg af. 
•  Haal de container na lediging voor het eind van dezelfde dag 

weer weg.
• Het deksel van de container moet dicht kunnen. Het afval mag 

niet teveel worden aangedrukt (anders valt het niet in de wagen).
• Deze container gebruikt u alleen voor groente-, fruit- en tuinafval 

en etensresten. 

Ja! We gaan samen 
afval scheiden

Ja, er mag meer in dan u denkt. 
Scan voor alle inzameldagen 
en de scheidingswijzer. 

GFT daar maken we 
iets moois van

Ja, van uw

etensresten 

maken wij o.a.

biogas waar

onze wagens

op rijden!


