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In huis-aan-huisblad de Faam verschijnt vanaf 5 juli 2017 wekelijks een artikel over 
afvalscheiding. U vindt dit op de gemeentelijke informatiepagina 'Blauw geruite kiel'. In de 
artikelen lichten we steeds een andere afvalstroom toe. Zo weet u precies welke 
afvalstromen er zijn, welke producten bij welke afvalstroom horen en waar u uw eigen afval 
kwijt kunt. 

Artikel Blauw geruite kiel 10 oktober 2017. 
Klein chemisch afval 

Resten verf, overgebleven medicijnen, batterijen: waar gooit u ze weg? Dit klein chemisch 
afval mag in ieder geval niet bij het restafval. Lever dit afval altijd op de juiste manier in. Een 
groot deel van de schadelijke stoffen in klein chemisch afval kan opnieuw worden gebruikt. 
Het is daarvoor belangrijk dat u dit afval gescheiden inlevert: zo kan het op de juiste manier 
worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale 
omstandigheden verbrand of gestort, zodat ze geen schade toebrengen aan het milieu. 

Klein chemisch afval inleveren 

Klein chemisch afval levert u in bij de Milieustraat. Batterijen, spaarlampen en tl-buizen kunt 
u daarnaast ook kwijt in speciale inzamelbakken bij winkels en bouwmarkten. Medicijnen en 
ander medisch afval levert u in bij de apotheek. Twijfelt u of uw afval onder klein chemisch 
afval valt? Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. 

Artikel Blauw geruite kiel 3 oktober 2017. 
Puin, hout en ander grof afval 

Hout en puin brengt u naar de Milieustraat. In dit artikeltje leest u meer over deze 2 
afvalstromen: wat valt eronder en hoe wordt het verwerkt? 

Hout  

Op de Milieustraat kunt u de verschillende soorten hout kwijt. In de houtcontainer doet u 
bijvoorbeeld meubel-, bouw- en sloophout. De beheerder beoordeelt ter plaatse in welke 
container het aangeboden hout hoort. Het hout van de milieustraat wordt versnipperd en 
vervolgens voor 2 doeleinden gebruikt: enerzijds voor de productie van spaanplaten, 
anderzijds als grondstof voor energiecentrales. 

http://www.vlissingen.nl/afval
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Puin  

Puin is een verzamelnaam voor bijna alle steenachtige materialen, zoals bakstenen, 
bestrating en beton. Deze afvalstroom kunt u op elke Milieustraat aanbieden. Heeft u grote 
hoeveelheden puin? Dan huurt u een container bij een particulier bedrijf. Het 'grove' puin 
wordt gebroken tot kleinere stukjes puin. Deze kleine stukjes puin worden gebruikt in de 
wegenbouw, het ophogen van dijken en het opvullen van ruimten, zoals funderingen. 

Artikel Blauw geruite kiel 27 september 2017. 
Bruikbare huisraad 

Bent u uitgekeken op uw bank, uw salontafel of op uw kast? Als ze nog in goede staat zijn, is 
het zonde om ze weg te gooien. Kringloopbedrijf Een X Andermaal vindt u aan de 
Hermesweg 6 in Vlissingen. Op afspraak kunt u door hen uw huisraad laten ophalen. 
Medewerkers van de winkel knappen de meubels waar nodig op en zorgen voor de verkoop 
hiervan. Artikelen die niet geschikt blijken te zijn voor de verkoop, worden gesloopt en op 
milieuvriendelijke wijze verwerkt. 
Natuurlijk kunt u gebruikte huisraad ook aanbieden via Marktplaats of via een online platform 
of Facebook-groep. Op die manier krijgt uw bank, kast of uw salontafel een nieuw leven. Dat 
is goed voor uw portemonnee en beter voor het milieu! 

Artikel Blauw geruite kiel 11 september 2017. 
Glas, textiel en frituurvet 

In dit nieuwsbericht gaan we in op 3 heel verschillende afvalstromen. Toch hebben zij één 
ding gemeen. Ze worden namelijk niet bij u aan huis opgehaald. Zowel glas, textiel als 
vervuild frituurvet brengt u naar een inzamelpunt bij u in de buurt of naar de Milieustraat. 

Glas 

Er zijn 2 soorten glas: flessenglas (zoals wijnflessen en jampotten) en vlakglas (zoals 
vensterglas en autoruiten). Flessenglas wordt schoongemaakt en magneten verwijderen de 
deksels. Ook kurken en etiketten worden verwijderd. Daarna wordt het glas gesmolten en 
hergebruikt. Vlakglas wordt samen met nieuw glas verwerkt tot nieuw vensterglas. Glas kan 
oneindig gerecycled worden. Flessenglas gooit u in de glasbak. Vlakglas brengt u naar de 
Milieustraat. 

Textiel 

Zowel draagbaar of goed textiel als kapotte en versleten textiel mag in de textielcontainer. 
Ook accessoires zoals riemen, tassen, handschoenen en petten mogen erbij. Textiel van 
goede kwaliteit gaat naar een kringloopwinkel of wordt naar een ander land gestuurd.  
Textiel dat kapot is, wordt uit elkaar gehaald tot verschillende vezelsoorten. Hiervan wordt 
nieuwe kleding gemaakt, maar ook isolatiemateriaal, dekens en vloerbedekking. 

Frituurvet 

Vetten en oliën worden verwerkt tot bijvoorbeeld biobrandstoffen (biodiesel). Deze 
biobrandstoffen zorgen voor minder CO2 uitstoot en zelfs voor minder luchtvervuiling. Naast 
de productie van biobrandstoffen worden de vetten en oliën ook gebruikt in de cosmetische 
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industrie. Inzamelpunten voor vetten en oliën vindt u op de website 
www.frituurvetrecyclehet.nl. 

Artikel Blauw geruite kiel 6 september 2017. 
Hoe zat het ook alweer? 

Vóór de zomer informeerden wij u over GFT-afval, PD-afval, oud papier en karton. Nu de 
zomervakantie achter de rug is, is al die informatie misschien weer wat weggezakt. Daarom 
staan we in dit artikel nog een keer kort stil bij deze afvalstromen. 

GFT-afval  

GFT-afval bestaat uit groente- en fruitresten, etensresten en tuinafval (bijvoorbeeld 
snoeiafval). Deze afvalstroom kan heel goed worden hergebruikt, bijvoorbeeld als 
bodemverbeteraar via compost in tuinen en perkjes. 

PD-afval 

'PD' is de afkorting voor plastic afval en drank- en zuivelpakken. Uw plastic afval wordt 
hergebruikt voor nieuwe jerrycans, tuinmeubels en leidingen. Uw lege melk-, vruchtensap- 
en yoghurtpakken worden eierdozen, keukenrollen en wc-papier. 

Oud papier en karton  

Oud papier en karton bestaat uit papieren verpakkingen, karton en kranten, tijdschriften, 
folders en boeken. Ook enveloppen (met venster) en papieren draagtassen mogen bij het 
oud papier. Van uw oud papier en karton wordt nieuw papier en karton gemaakt.  

Meer informatie of een vraag? 

Kijk op de pagina Afval en milieu of stuur een e-mail naar afvalapart@vlissingen.nl. 

Artikel Blauw geruite kiel 25 juli 2017. 
Oud papier en karton 

Oud papier is geen huisvuil. Het wordt verwerkt tot nieuw papier. Papier wordt gemaakt van 
hout. Het recyclen van papier zorgt ervoor dat er minder bomen worden gekapt. Daarom is 
het beter voor het milieu om oud papier apart van het huisvuil in te laten zamelen. Dit kan op 
verschillende manieren. 

Waar bestaat het oud papier en karton afval uit? 

Oud papier en karton bestaat uit papieren verpakkingen, karton en kranten, tijdschriften, 
folders en boeken. Ook enveloppen (met venster) en papieren draagtassen mogen bij het 
oud papier. Hygiënisch en sanitair papier horen niet bij het oud papier. Dit zijn bijvoorbeeld 
tissues, toiletpapier en keukendoekjes. Ook papier of karton met verf-, olie- of voedselresten 
(bijvoorbeeld een pizzadoos met vetvlekken) horen niet thuis bij het oud papier. 

http://www.frituurvetrecyclehet.nl/
http://www.frituurvetrecyclehet.nl/
https://www.vlissingen.nl/inwoner/afval-en-milieu.html
mailto:afvalapart@vlissingen.nl
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Waar kan ik terecht met mijn oud papier en karton? 

Oud papier en karton kunt u altijd wegbrengen naar een ondergrondse container in de buurt. 
In verschillende wijken mag u het papier ook aan de kant van de weg zetten op de 
aangegeven tijdstippen (gemiddeld 1 keer per maand). Het ophalen van oud papier en 
karton gebeurt onder andere door verenigingen. Het oud papier doet u in een kartonnen 
doos of papieren zak. Deze pakketten mogen maximaal 15 kilo wegen. 

Artikel Blauw geruite kiel 12 juli 2017. 
PD-afval 

Uw plastic afval en drank- en zuivelpakken (PD-afval) levert u gescheiden in. Hiervoor maakt 
u gebruik van een ondergrondse container bij u in de buurt. Maar wat gebeurt er met deze 
afvalstroom nadat u het in de container heeft gegooid? In dit artikel leest u hier meer over. 
 

Waar bestaat PD-afval uit? 

PD-afval bestaat uit huishoudelijke plastic verpakkingen en drank- en zuivelpakken. Onder 
meer flacons, flessen en plastic tasjes mogen in deze ondergrondse container. Ook pakken 
voor sappen, dranken en zuivel doet u hier bij. Een plastic tuinstoel of piepschuim mag naar 
de milieustraat. Een chipszak doet u bij het restafval. 
 

Wat gebeurt er met het plastic afval? 

Na inzameling gaat het plastic afval naar een sorteerinstallatie. Dat is nodig omdat uw 
gescheiden plastic afval bestaat uit verschillende soorten plastic. Het gesorteerde plastic 
wordt verwerkt en geschikt gemaakt voor hergebruik. Kijk maar eens om u heen: het is goed 
mogelijk dat uw kledinghangers en uw frisdrankflessen gemaakt zijn van gerecycled plastic! 
 

Hoe worden drank- en zuivelpakken gerecycled? 

Een drankpak bestaat uit verschillende lagen: de binnenkant is bekleed met plastic of met 
aluminium. Na inzameling  wordt dit laagje van het kartonnen pak gescheiden. De 
afzonderlijke materialen zijn daarna bruikbaar als grondstof voor nieuwe producten. 
Bijvoorbeeld voor emmers (van het plastic) of voor toiletpapier (van het karton). 

Artikel Blauw geruite kiel 5 juli 2017. 
GFT-afval 

De afkorting GFT-afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval. In de gemeente Vlissingen 
halen we GFT-afval in een aantal wijken aan huis op. Huishoudens hebben hiervoor een 
groene kliko. In dit artikel leest u wat GFT-afval is en wat er met deze afvalstroom gebeurt. 

Waar bestaat GFT-afval uit? 

GFT-afval bestaat uit groente- en fruitresten, etensresten en tuinafval (bijvoorbeeld 
snoeiafval). Zo mogen onder meer uw bananenschillen, notendoppen, brood en bladeren bij 
het GFT-afval. Ook vlees- en visresten, eierschalen en gras doet u erbij. Haren, sigaretten 
en hondenpoep mogen niet bij het GFT-afval.  
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Wat gebeurt er met het GFT-afval? 

Na inzameling komt het GFT-afval op een grote hoop terecht. Micro-organismen verteren het 
afval. Doordat er veel warmte vrijkomt bij dit proces, stijgt de temperatuur en verdampt een 
groot deel van het vocht. Wat overblijft heet compost. Als u een tuin heeft, kent u dit 
misschien wel als meststof. In onze gemeente gebruiken we compost als bodemverbeteraar 
in de plantsoenen. 

Tips 

 Zet in de keuken een klein bakje op het aanrecht voor etensresten en schillen. Als het 
bakje vol is, doet u het GFT-afval in de grote groene bak. Zo is GFT-afval inzamelen 
makkelijk!; 

 Tuinafval levert u gratis in bij de Milieustraat in Vlissingen. 
 
Zie voor meer informatie de pagina Afval en milieu. 

https://www.zrd.nl/milieustraten/locaties/locatie:vlissingen.htm
https://www.vlissingen.nl/inwoner/afval-en-milieu.html
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