van Afval naar grondstof - wat hoort waar?
Papier

Dit zijn alle soorten papier en karton. Let op: het mag niet
vervuild zijn. Dus geen patatzak met mayonaise of een vette
pizza- of taartdoos. Recyclen lukt alleen met goed gescheiden
afval. Haal je ook het plastic van de tijdschriften? Die kunnen
bij het PMD.

je.
Koop eten met een boodschappenlijst
,
over
toch
Zo gooi je minder weg. Heb je
kook dan met kliekjes.

GFT - Groente, Fruit- en Tuinafval

Dat wat biologisch afbreekbaar is, mag in deze bak. Dat zijn
brood, schillen en etensresten. Verder gooi je hier ook klein
snoeiafval en gemaaid gras in; stro met poep en plas van je
konijn, cavia of andere kleine knaagdieren. Let op: katten- en
hondenpoep, luiers en theezakjes van nylon gaan hier niet in.

Wist je dat gft mooie nieuwe compost
wordt die je in het najaar in je tuin kunt
verspreiden? Het is voeding voor je planten
en het bodemleven.

PMD - Plastic, Metaal en Drankpakken

Verpakkingsplastic mag in deze bak. Heb je een verpakking
van bijvoorbeeld karton en plastic, trek het dan uit elkaar en
gooi het gescheiden weg. Bij metaal horen ook blikjes en
aluminium kuipjes van waxinelichtjes. Drankpakken van melk
of sap vouw je zo klein mogelijk op, dopje erop en inleveren
maar. Maar, chips- en koffiezakken met een glimmende laag
aan de binnenkant, moeten bij het restafval. Net zoals bio
plastic (‘plastic’ gemaakt van plantaardig materiaal). Hard
plastic (speelgoedauto of tuinstoelen) breng je naar het
Recycleplein.

Verpakkingsglas

Glazen potten en flessen gooi je in de glasbak. Andere
glassoorten, zoals drinkglazen en schalen, horen bij het
restafval. Spiegels en vensterglas lever je in bij de glashandel
of het Recycleplein. Wist je dat glas oneindig vaak gerecycled
kan worden? Misschien is het glas van jouw pot straks wel
honderd jaar oud.

Textiel

Kleding en schoenen die je zelf niet meer draagt -nog
goed of versleten- stop je in een goed afgesloten zak in de
textielcontainer. Ook versleten en gescheurde stoffen mogen in
de textielbak. Dekbedden, kussens en slaapzakken gaan (nu
nog) bij het restafval.

Luiers

Luiers, billendoekjes en incontinentiemateriaal gaan in een
plastic tas en gooi je in de luiercontainer bij de Ulebelt of het
Recycleplein. Lukt dat niet, gooi het dan bij het restafval. Tip:
koop wasbare luiers. Daarmee bespaar je veel kosten.

E-waste

Dit zijn alle afgedankte elektrische apparaten met een
stekker of batterijen. Is het niet groter dan een stofzuiger,
dan lever je het in bij de Ulebelt of het Recycleplein aan de
Westfalenstraat. Is het groter en past het dus niet in een grote
boodschappentas, dan lever je het in bij het Recycleplein.

KCA - Klein Chemisch Afval

Dit is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval,
zoals medicijnresten, verfresten, oplosmiddelen, tl-buizen en
spaar- en ledlampen. Als je dit inlevert bij het Recycleplein,
is er geen schade voor het milieu. Batterijen kun je overal
inleveren waar je ze ook koopt. Er staat een blauwe ton van
Stibat in de winkels.

Oliën en vetten

Heb je frietjes gebakken, giet het frituurvet terug in de originele
verpakking of een andere plastic fles (eerst laten afkoelen!).
Sluit de fles goed af en breng hem naar de Ulebelt of het
Recycleplein. Ook restjes vet van het bakken van vlees of
vis kun je opvangen in een plastic fles, net zoals de olie van
zongedroogde tomaatjes of fetakaas. Gooi olie en vet nooit in
het toilet of in de gootsteen!
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Kringloopwinkel

Alles wat nog goed is en nog een keer gebruikt kan worden,
breng je naar de kringloopwinkel of verkoop je op Marktplaats:
boeken, speelgoed, kleding, meubels, huisraad. Zo krijgt het
een tweede leven en geniet iemand anders er weer van.

Restafval

Nadat je alles hebt gescheiden, blijft er nog een klein
beetje afval over. Dat is het restafval en daar betaal je voor.
Bovendien gaat het naar de verbrandingsoven en wordt het
waardeloos. Laat het zo min mogelijk zijn.

Recycleplein

Grofvuil is groot huishoudelijk afval en past niet in de vuilniszak
of de grijze container. Breng het naar het Recycleplein aan de
Westfalenstraat.

Van afval naar grondstof
In Nederland scheiden we steeds meer afval, zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden voor een tweede leven.
Daarom hebben we het liever over grondstof dan over afval. Het is
belangrijk om goed te scheiden, want grondstoffenstromen die te
sterk vervuild zijn, komen alsnog in de verbrandingsoven terecht.
Dat is zonde voor de aarde, maar ook voor je portemonnee. Want
als iedereen goed scheidt, gaat ook de afvalstoffenheffing van de
gemeente omlaag.
Hergebruik is belangrijk, omdat grondstoffen op raken, zoals
aardolie of metalen. Daarom moeten we ook plastic, dat gemaakt
wordt van aardolie, als grondstof steeds opnieuw gebruiken en
is het belangrijk om kapotte elektrische apparaten in te leveren,
zodat we de metalen kunnen hergebruiken.

Als we afval niet goed scheiden en
bijvoorbeeld etensresten of plastic
speelgoed
bij het PMD gooien, dan is de zak
‘ver vuild’. Dan is het scheiden voo
r niks
geweest en gaat de zak in zijn geh
eel de
verbrandingsoven in. Dat is zonde,
want
daarmee zijn alle grondstoffen ver
loren
gegaan. Weg, foetsie. Gooi dus alle
en leeg
verpakkingsplastic, drankpakken
en
verpakkingsblik bij het PMD.

Bij de Ulebelt kun je een aantal afvalstromen gescheiden inleveren. Zo wordt afval weer grondstof en help je jezelf en de aarde!
Kom je grondstoffen brengen? Je bent ook welkom op ons terras,
in de tuinen of op de boerderij. Tot later!

Wat is waar
Op de parkeerplaats bij de Ulebelt:
• luiers
• textiel
• papier
Op het terrein van Ulebelt naast de fietsenstalling:
• oliën en vetten
(in goed afgesloten plastic fles)
• kleine elektrische apparaten
(niet groter dan een stofzuiger)
Let op:
• Glas en batterijen breng je naar het winkelcentrum
• Grof tuinafval, klein chemisch afval (KCA) en
grote elektrische apparaten breng je bij het
Recycleplein aan de Westfalenstraat.

Kijk ook op:
www.circulus-berkel.nl/wat-hoort-waar/

