Groen Fruit en Tuinafval (GFT)
In elke woning is een 25 liter GFT emmer aanwezig.
U kunt één extra grotere rolcontainer (140 of 240 liter)
tegen administratiekosten bestellen.
Ook deze extra container hoort net als de emmer bij de
woning en wordt niet uw eigendom.
GFT wordt wekelijks opgehaald. Raadpleeg daarvoor uw
afvalkalender. Zet uw GFT afval voor 7.30 uur buiten.
Wat kan er bij het gft?
• Etensresten (gekookt, gebakken en rauw)
• Schillen van groenten en fruit
• Koffiepads en -filters en theezakjes
• Keukenpapier met voeding vervuild
• Kattenbakkorrels met milieukeurmerk (geperste houtvezels, houtkorrels of geperst
papierslib, géén grit)
• Mest van kleine huisdieren
• Tuinafval
• Bloemen en (kamer)planten
• Tuin- en potgrond
Luiers en incontinentiemateriaal zijn restafval en horen niet in de gft-emmer of –container.
Tips voor het scheiden van gft
• Let goed op dat er geen ander afval tussen het gft belandt.
• In de winter kan gft-afval vastvriezen in de container, waardoor het afval soms niet loskomt
bij het ledigen. Dit voorkomt u door een krant op de bodem van een lege container te
leggen. Enkele vellen papier composteren gewoon mee. Het is niet toegestaan om
containerzakken te gebruiken in de gft-container.
• Twijfelt u of uw afval wel bij het gft hoort? Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl of gooi
het bij het restafval.
Tips tegen stank en ongedierte
• Om stankoverlast tegen te gaan kunt u uw gft-container het best op een koele plek uit de
zon zetten en regelmatig schoon spuiten met water.
• Als u de container op een kiertje zet (door bijvoorbeeld een stukje hout tussen de deksel te
doen), gaat hij minder sterk ruiken en komen er minder insecten op af.
• Vochtig afval kunt u het best even laten uitlekken.
• Zitten er maden in uw container? Houd de deksel dan een tijdje open en ga zelf weg. De
vogels in uw buurt eten de maden dan op.

