• fessen van frisdrank,
water, melk, azijn
• knijpfessen van
sauzen en olie
• facons van shampoo,
schoonmaak- en
wasmiddelen
• tubes van gel, bodylotion, tandpasta
• verpakkingen van kaas, vlees en vis
• bekers van yoghurt, vla en ijs
• bakjes van salade, groente en fruit
• zakken waarin pasta, rijst, brood of snoepgoed
heeft gezeten
• kuipjes van boter, saus en smeerkaas
• plastic tasjes, zakjes en plastic folies
• plantenpotjes (géén overpotten)
• plastic deel van verpakkingen van
tandenborstels, schroeven e.d.
(blisterverpakkingen)
• kartonnen pakken voor vruchtensappen,
water en wijn
• kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt
• kartonnen pakken voor soep en pastasaus
De verpakkingen hoeven niet schoon te worden
aangeboden, maar wel leeg.

• chips-, soep of koffeverpakkingen met
aluminium binnenkant
• piepschuim (van bijvoorbeeld fastfood)
• doordrukstrips
• plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals
speelgoed en tuinmeubelen
• klein chemisch afval (zoals nagellakremover,
kitkokers of terpetines)

• flterzakjes met koffedik
en theezakjes
• vlees- en visresten
• groente- en fruitresten
en aardappelschillen
• pinda- en notendoppen en eierschalen
• brood
• gekookte etensresten
• kattenbakkorrels (afbreekbaar of met milieukeur)
incl. uitwerpselen
• bladeren en bloemen
• klein snoei- en tuinafval
• gemaaid gras
• onkruid
• (water)planten
• mest met stro van kleine huisdieren
(cavia’s, konijnen)
• composteerbare zakjes, hoesjes en bakjes met
kiemplantlogo of OK compost logo
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as uit asbak, haard en barbecue
graszoden
haar (menselijk / dierlijk)
(sloop)hout
houtskool
kattenbakkorrels zonder milieukeur
lucifers
luiers
(mossel)schelpen
oasis/oase (steekschuim voor planten en
bloemstukjes)
• plastic pedaalemmerzakken
• stofzuigerzakken met inhoud
• vogelkooizand

• kranten, tijdschriften
en boeken
• reclamedrukwerk
(zonder plastic folie)
• kartonnen doosjes,
zoals hagelslag- en rijstpakken
• schrijf- en tekenpapier
• eierdozen
• cadeaupapier
• karton

• drankenkartons (zoals melk- of yoghurtpak)
• vies of nat papier/karton (zoals koffeflters,
pizzadozen, gebruikt keukenpapier)
• ordners en ringbanden
• behangpapier
• foto’s

Restafval is al het afval dat
overblijft na het scheiden
van het recyclebare of
herbruikbare afval, zoals:
• hygiënisch papier
(zoals gebruikte watjes, vochtige doekjes,
maandverband)
• gebruikte zakdoekjes, tissues, keukenpapier
• verpakkingen met aluminium laagje, zoals
chips-, soep- of koffezakken met aluminium
binnenkant
• stukjes rubber
• spuitbussen (slagroom, haarlak, deodorant)
• stofzuigerzakken met inhoud
• geplastifceerd papier en karton en foto’s
• kattenbakkorrels zonder keurmerk/niet
afbreekbaar
• medicijnenblisters
• kauwgom
• nat of vies papier/karton, zoals bakpapier
• vogelkooizand
• hydrokorrels
• ordners, opbergmappen en ringbanden
• kurken
• vulmateriaal van kussen en knuffels
• as uit asbak, haard en barbecue
• ondefnieerbaar afval

Deze materialen moeten naar het milieustation:
• puin
• asbest
• klein chemisch afval
• grote stukken vloerbedekking, plastic of hout

Meer over het scheiden van textiel, glas, luiers/incontinentiemateriaal, spullen die niet in uw afvalbak passen, of andere materialen?
Kijk in de digitale afvalwijzer (in de app of www.mijnafvalwijzer) of op moerdijk.nl/afval.

afvalwijzer

