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Welles-nietes lijst: wat mag wel en niet bij gescheiden afval 
 

 

GFT 

Papier en Karton 

Glas  

KCA  

Textiel  

PMD-verpakkingen 

Elektrische en Elektronische Apparaten 

Restafval 
 

 

 
 

 

* Vlees en vis mag bij warme dagen in minicontainer die ’t eerst geleegd wordt. 

**Gestold vet mag bij het GFT, vloeibare olie of vet  in verpakking bij het restafval. In ieder geval 
NIET door gootsteen of toilet! 
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Wel bij PMD Niet bij PMD 

Plastic: tassen, broodzakken, pastazakken, 

rijstzakken, snoepzakken, vleeswaren- en 

kaasverpakkingen 

Verpakkingen met inhoud 

Folies om tijdschriften en reclamefolders Verpakkingen van chemisch afval (make-

upverpakkingen, terpentineflessen, 

kitkokers). Als deze leeg zijn of de stof is 

uitgehard mogen ze bij de restfractie.  

Plasticverpakkingen om o.a. tandenborstels, 

snoeren, schroeven e.d. 

Piepschuim (fastfoodverpakkingen, 

vleesschaaltjes, verpakkingsvulmateriaal) 

Plastic kuipjes/bakjes: Boter, sauzen, 

smeerkaas, paté, of koffiemelk 

Resten papier, karton, en krimpfolie 

(afdekmaterialen, chipsverpakkingen, 

doordrukstrips van pillen) 

Plastic bakjes/zakjes: groente, fruit, salade, 

patat 

Andere kunststofproducten en 

gebruiksvoorwerpen (bijv. tuinstoelen, 

speelgoed) 

Plastic bekers: yoghurt, vla, slagroom, ijs Kuilvoerplastic en kuilvoerkrimpfolie 

Knijpflessen van sauzen zoals ketchup en 

mayonaise e.d. 

Metalen voorwerpen anders dan 

verpakkingsafval 

Flacons van bijv. shampoo, douchegel, 

badschuim en zeep 

 

Tubes van bijv. gel, crème, bodylotion en 

tandpasta 

 

Plasticflessen voor olie, azijn, frisdrank, water, 

zuivel 

 

Plastic potjes voor gel, medicijnen en vitamines  

Deksels (kunststof en metaal) van potten: 

pindakaas, jam, conserven, chocopasta etc. 

 

Frisdrankblikjes, blikjes van honden- en 

kattenvoer, soep- en groenteblikken, metalen 

tubes en doppen, aluminium schaaltjes en 

bakjes. Verpakkingen hoeven niet uitgespoeld 

te zijn, maar wel leeg. Doppen mogen op de 

verpakkingen blijven zitten. 

 

Drankverpakkingen (s.v.p. platdrukken en 

daarna dop terugplaatsen):  pakken voor sap en 

zuivel zoals melk, yoghurt, vla, e.d., 

drinkpakjes voor kinderen. Verpakkingen 

hoeven niet uitgespoeld te zijn, maar wel leeg. 

Doppen mogen op de verpakkingen blijven 

zitten. 

 

In principe mag alleen PMD-

verpakkingsmateriaal worden meegegeven dat 

u als burger in een winkel heeft aangeschaft! 
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Wel is restafval en mag in de 

container met de grijze deksel? 

Geen restafval? 

Alles wat niet bij GFT, oud papier, KCA, PMD, 

textiel of EEA mag EN niet hiernaast vermeld 

staat. 

Bouw- en sloopafval 

Verpakkingen van chemisch afval (make-

upverpakkingen, terpentineflessen, kitkokers) 

mogen als deze leeg zijn of de stof is uitgehard 

bij de restfractie. 

Asbest 

 Autobanden  

 Grof huishoudelijk – en grofgroen afval 

(wordt na aanmelding tegen betaling 

opgehaald) 

 

 

* Voor informatie over waar u met dit afval naar toe kunt, zie de afvalkalender 


