
                             betekent groente-, fruit-, 
tuinafval en etensresten. Al dit afval hoort 
thuis in de container met het groene deksel.

DOE MEE MET

MEER WETEN OVER GFT+E? KIJK OP

GFT+E

GFT+E 

dit is 
gerecycled

 papier



Afval scheiden is ontzettend belangrijk. Van zuiver GFT+E 
afval worden namelijk verschillende nieuwe dingen gemaakt. 
Ongeveer twee derde van al het GFT+E afval wordt meteen 
tot compost verwerkt, wat gebruikt wordt om de bodem te 
verbeteren. De rest van het GFT+E afval wordt vergist. Dit 
levert behalve compost voor de landbouw ook biogas op. 
Een heleboel redenen dus om jouw GFT+E afval goed te 
scheiden. Doe jij ook mee?

AFVAL UIT DE KEUKEN
• Groente- en fruitresten en -schillen

• Brood, rijst, deeg, pasta

• Etensresten, gekookt en ongekookt, kliekjes

• Zuivelproducten zoals kaas (zonder korst)

• Ei-, vis- en vleesresten, ook botjes en graten

• Jus en bakvet (gestold)

• Notendoppen, (mossel)schelpen en eierschalen

• Losse thee en koffiedik (ongebleekte, papieren 
filter mag er ook bij)

• Koekjes, snoep, chocolade, noten, pitten, snacks

WAT MAG WEL BIJ HET GFT+E:



DIEREN
• Strooisel (hooi, stro, zaagsel) gebruikt voor kleine 

knaagdieren met hun poep

• (Restanten) diervoer

HULPMIDDELEN BIJ AFVAL SCHEIDEN
• Speciale, composteerbare GFT+E zakken met kiemplantlogo

• Papier zoals keukenpapier, servetten, wc papier of papieren zakdoekjes 
om saus, vet en etensresten op te vegen

FIJN TUINAFVAL
• Bloemen en planten

• Klein/fijn snoeiafval, loof, gemaaid gras en bladeren

• Tuin- en potgrond

• Takken, stronken, stammetjes



Samen willen we zo veel mogelijk GFT+E afval scheiden. 
We geven je daarom een aantal handige tips.

Verzamel etensresten in een compostbakje of composteerbaar zakje op het 
aanrecht. Deze kun je dan om de dag in je GFT+E container legen. Zo gaat je 
huis niet stinken en krijg je geen fruitvliegjes.

Gooi je afval zo droog mogelijk in de GFT+E container. Laat etensresten 
uitlekken en gemaaid gras een dag drogen voordat je deze in de container 
gooit.

Leg op de bodem van je GFT+E container een oude krant, stro of zaagsel. Zo 
voorkom je dat afvalresten op de bodem van de container aankoeken.

Gebruik alleen speciale zakken met het kiemplantlogo of papieren zakken in 
de GFT+E container. Bioplastics horen niet in de GFT+E container, want deze 
verstoren het composteringsproces.

Wikkel vlees- of visresten eerst in een krant of composteerbare afvalzak 
met kiemplantlogo voordat je ze in de GFT+E container gooit. Zo voorkom je 
ongedierte.

Plaats je GFT+E container in de schaduw en laat hem regelmatig legen. Om 
stank en ongedierte te voorkomen kun je ook een takje lavendel of takje 
hedera (klimop) in de GFT+E bak doen.

Maak je GFT+E container regelmatig schoon met kokend water en 
eventueel soda, azijn of groene zeep. Gebruik geen chloor of vergelijkbare 
schoonmaakmiddelen, deze verstoren het composteringsproces.

TIPS

MEER INFORMATIE? GA NAAR SAMENAANDEBAK.NL


