
Tips voor de winter en zomer 
 

Hoe voorkom ik dat mijn afval in de winter vast vriest. En hoe voorkom ik stank en maden in 

de zomer. U leest het hieronder.  

 

Tips in de winter 

Vriest het afval in uw container met vorst vast? Dit kunt u doen om dat te voorkomen: 

 Stamp het afval niet te veel aan en maak bij vorst vastzittend afval los van de wanden. 

 Voorkom vastvriezen van het deksel: plaats een houtje, of bijvoorbeeld een knijper, 

tussen het deksel en de container. 

 Plaats de container op een niet al te koude plaats uit de wind, bijvoorbeeld tegen een 

(warme) gevel of in een schuur of garage voordat deze aan de weg gezet wordt.   

 

Tips in de zomer 

Met het aanhoudende warme weer zullen vliegen, die nu eenmaal van afval houden, zich 

nog sneller voortplanten dan dat ze dit onder de normale temperaturen al presteren. Van 

eitje, made, pop tot volwassen vlieg kan zelfs al binnen de 7-10 dagen geschieden. 

Wanneer het afval goed gescheiden wordt zal er normaliter weinig restafval overblijven en 

zal de vliegen/stankoverlast in de daarvoor bestemde container beperkt blijven. Het is vooral 

keukenafval (etensresten en schillen) dat de overlast kan veroorzaken. Dit afval hoort echter 

thuis in de GFT-container (de frequentie van het legen van de van de GFT-container is één 

keer per 14 dagen). Is er ondanks de zorgvuldigheid van het goed scheiden van het afval 

toch overlast ontstaan van maden en vliegen in de containers, doe dan uw voordeel met 

onderstaande tips en trucs. 

  

Voorkomen van maden 

 Leg onderin de GFT-container een krant of stro zodat afvalresten niet aankoeken en 

maak de container nadat deze is geledigd goed schoon. 

 Wikkel vlees en vis in een krant voordat je het weggooit in de container. 

 Zet de container af en toe op een kier. Maden houden van vochtige, donkere plekken 

 Hang een netje met mottenballen in de container. Vergeet deze niet weg te halen als de 

container geleegd moet worden. 

 Strooi zand onder de rand van de deksel. Zo kunnen er geen eitjes gelegd worden. 

 Het is verstandig om eventuele luiers en/of incontinentiemateriaal in een afgesloten 

zakje te stoppen om ze vervolgens in de container (met het grijze deksel) te deponeren. 

 Als het afval op de juiste wijze gescheiden wordt en ook in de daarvoor bestemde 

container wordt gedeponeerd zal er normaliter weinig restafval overblijven en de overlast 

beperkt blijven. 

   



Afkomen van maden 

 Knip een tak Hedera (klimop) af, leg dit in de container en de maden gaan dood. Deze 

plant is namelijk giftig voor maden. 

 Lavendel is ook een ‘natuurlijke’ vijand van maden, dus als je dit in de bak gooit, gaan ze 

dood. De container gaat er ook nog eens lekker van ruiken. Zowel verse lavendel, als een 

luchtverfrisser werken voor deze truc. 

 Verdun schoonmaakazijn met water, en giet dit in de bak, zo gaan de maden dood, of 

maak de bak goed schoon met groene zeep. 

 Strooi kiezelaarde over de maden, dit kleeft aan hun buitenkant waardoor ze uiteindelijk 

uitdrogen en dood gaan. 

  

Zo kom je van stinklucht af 

 Spuit de containers regelmatig, na het legen, schoon met een hogedrukspuit of een 

tuinslag. Laat de container goed opdrogen. 

 Als je de GFT-container niet gebruikt voor compost, kun je ook azijn of afwasmiddel 

gebruiken om de bak schoon te maken. Gebruik je het wel als compost? Gebruik dan 

alleen water. 

 Gooi iedere keer als je iets weg gooit in de container een handje van je favoriete kruiden 

eroverheen. Als je de volgende keer de bak open doet, ruikt het naar kruiden! 

 Strooi onderin de bak een klein beetje waspoeder en herhaal dit halverwege. Let op doe 

dit niet als je het GFT-afval gebruikt als compost. 

 Zet de deksel op een kier. Zo komt er zuurstof bij het afval en gaat het niet stinken. 

 


