Aan de bewoners van de appartementen aan
de Kloosterlaan en Grootmajoorstraat
Het is vanaf nu mogelijk groente-, fruit-, tuinafval en
etensresten (gft) naar een inzamelcontainer te brengen
bij uw appartementencomplex.
Op het kaartje ziet u waar de container staat.
Gft-mandje
Om het u makkelijk te maken, krijgt u een mandje om het
gft in te doen. Het mandje kunt u legen in de gftverzamelcontainer. Doe een krant of composteerbare zak
in het mandje. We legen de gft-container wekelijks.

Waarom gft apart inzamelen?
Als gemeente halen we uw huishoudelijk afval op. Tot nu toe was het bij de meeste
appartementsgebouwen niet mogelijk om gft naar een aparte container te brengen. Het gft gaat
dan bij het PMD+ (plastic en metaalverpakkingen, drankenkartons en restafval). Dit afval scheiden
we na. De nascheidingsinstallatie haalt het plastic, metaalverpakkingen en de drankenkartons uit
het afval. Dit wordt gerecycled. Wat overblijft, het restafval (met gft) wordt verbrand. Dat is
zonde, want van gft maken we compost dat we weer gebruiken om grond te verbeteren. Ook is dit
goedkoper dan verbranden. Het blijkt dat ongeveer 40% van dit restafval gft is.
Daarom is het belangrijk om gft apart in te zamelen. Ook bij andere appartementencomplexen en
flats gaan we hier binnenkort mee aan de slag.

Wat is gft?
Gft is groente-, fruit-, tuinafval en etensresten. Wat daar
allemaal bij hoort ziet u hieronder:
• Groente-, fruit- en snijresten en schillen
• Aardappelen, aardappelschillen, brood, rijst, deeg,
pasta
• Etensresten, gekookt of ongekookt
• Zuivelproducten zoals kaas
• Ei-, vis- en vleesresten, ook botjes en graten
• Jus en bakvet (gestold)
• Notendoppen, (mossel)schelpen en eierschalen
• Losse thee en koffiedik (papieren filter mag er ook bij)
• Koekjes, snoep, chocolade, noten, pitten, snacks
• Bloemen en planten
• Klein/fijn snoeiafval, loof, gemaaid gras en bladeren
• Tuin- en potgrond
• Takken, stronken, stammetjes
• Strooisel (hooi, stro, zaagsel) gebruikt voor kleine
knaagdieren (zoals cavia, konijn, hamster) met hun
poep
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