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Waarom is het belangrijk om uw afval te scheiden?

Deze informa�efolder gaat over de afvalinzameling in 
onze gemeente Vlissingen. Het is erg belangrijk om 
ons afval beter te scheiden. 

Wethouder Els Verhage, is verantwoordelijk voor het 
grondstoffenbeleid van onze gemeente en legt uit 
waarom afval scheiden zo belangrijk is. 

Het is voor mij een uitdaging om zo min mogelijk 
restafval over te houden. Het is haast een sport 
geworden. Wij hebben thuis nu zo weinig restafval, 
dat onze grijze bak nog maar af en toe geleegd wordt. 
Met de nieuwe manier van afval inzamelen in 
Vlissingen, wordt afval scheiden voor iedereen een 
peulenschil. Dus ik zeg: Afval apart? Gewoon doen!”

Als we kri�sch kijken naar wat wij nu bij het restafval 
gooien, blijkt dat bijna alles hergebruikt kan worden: 
groente-, fruit- en tuinafval wordt compost, van 
plas�c worden bijvoorbeeld autobumpers gemaakt, 
matrassen worden nieuwe matrassen of tapijt en oud 
papier en karton wordt nieuw papier en karton. 

“Onze grondstoffen raken uitgeput en de druk op ons 
milieu neemt toe. Restafval moet naar de verbran-
dingsovens waar het verbrand wordt. Dit is slecht 
voor het milieu en het kost ons geld. Bovendien kun-
nen we veel afvalstoffen hergebruiken als grondstof 
voor nieuwe producten. 

In Vlissingen produceren wij gemiddeld 344 kg 
restafval per persoon per jaar. Dat is veel, zeker omdat 
wij opdracht van de landelijke overheid hebben dit tot 
100 kg terug te brengen. 

3





Deze �ps helpen je op weg:

O Haal de prullenbak in de keuken weg. Hier gooit u gemakkelijk alles bij elkaar, in plaats van te
 scheiden.

U vermindert uw restafval door uw g�-afval, plas�c-, metaal- en drankverpakkingen (pmd-
afval), papier en karton, glas en tex�el in de daarvoor bestemde inzamelcontainers te storten. 

O Maak thuis aparte bakjes voor verschillende soorten afval. Dat maakt afval scheiden een stuk
 makkelijker. 

O Afval scheiden is een kwes�e van doen. Met deze �ps wordt afval scheiden makkelijker, maar

O Koop producten waar sta�egeld op zit. Zo is de stap minder groot om uw afval te scheiden en het
 terug te brengen naar de supermarkt.

O Download de digitale afvalwijzer als app 'Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen' voor iOS en
 Android of kijk op www.vlissingen.nl/afvalwijzer. Zo weet u precies welk afval bij welke afval-
 stroom hoort. 

 alleen papier te scheiden. Gaat dit goed, dan kunt u later ook de andere categorieën scheiden.
 Veel succes!

O Wist u dat glas oneindig vaak hergebruikt kan worden? Er kan telkens weer nieuw glas van
 gemaakt worden. Tip: lege glazen, flessen en po�en mogen mét deksel in de glasbak. Dat
 scheelt een hoop geknoei!

 uiteindelijk is de beste �p om vanaf nu uw afval te scheiden. Begin klein, door bijvoorbeeld eerst

Inwoners aan het woord

۷ Ellie: “Denk aan wat je achterlaat op deze wereld. Als je 
 kinderen en kleinkinderen hebt, doe het dan voor 
 hen!” 
۷ Wilma: “Afval scheiden is een kleine moeite, goed voor 
 het milieu en je bent gelijk in beweging. Afval scheiden, 
 dat doe je toch gewoon?”
۷ Elizabeth: “Afval scheiden is een klein gebaar, maar 
 hee� grote gevolgen voor de toekomst van onze 
 aarde.” 

We hebben aan enkele inwoners van onze gemeente 
gevraagd waarom zij hun afval scheiden.

Hoe scheidt u afval?
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Uw afval is geen afval, maar een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Goed uw afval 
scheiden is dus belangrijk. Met dit overzicht wordt afval scheiden een eitje. 

O Ei-, vis- en vleesresten, ook botjes en graten

Groente-, fruit- en tuinafval (g�)
O Groente-, fruit- en snijresten en schillen
O Aardappelen, aardappelschillen, brood, rijst, deeg, pasta
O Etensresten, gekookt of ongekookt, kliekjes
O Zuivelproducten zoals kaas

O Eierdozen

Papier en karton 

O Koekjes, snoep, chocolade, noten, pi�en, snacks

O Tuin- en potgrond

O Jus en bakvet (gestold)

O Klein/fijn snoeiafval, loof, gemaaid gras en bladeren

O Takken, stronken, stammetjes

O Losse thee en koffiedik (papieren filter mag er ook bij)

O Bloemen en planten 

O Notendoppen, (mossel)schelpen en eierschalen

O Enveloppen
O Kartonnen en papieren verpakkingen, zakken of dozen
O Kranten, reclamefolders, telefoongidsen
O Printjes, cadeau-, fax-, kopieer-, schrijf- en tekenpapier

Tip: Verzamel etensresten en schillen in een kleine bak die u het liefst elke dag in de grote 

g�-bak leegt. Zo gaat het in huis niet s�nken.

Wist u dat: Oud papier dat u gescheiden inlevert moet schoon en droog zijn. 

Gebruikte �ssues of vieze pizzadozen horen niet in de papierbak.

Wat moet waar?
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O Folies van �jdschri�en en reclamefolders

O Plas�c tassen en brood-, pasta- en snoepzakken
Plas�c verpakkingen:

O Plas�c verpakkingen van vleeswaren, kaas en andere etenswaren

O Blisterverpakkingen van o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven
O Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
O Groente-, fruit- en saladebakjes

Plas�c-, metaal- en drankverpakkingen (pmd)

O Plas�c zakjes, patatbakjes

O Deksels van po�en pindakaas, chocopasta etc.

Drankkartons: 

O Flessen van olie en azijn

O Flacons van was- en schoonmaakmiddelen

O Bekers van yoghurt, vla, slagroom en ijs

O Potjes van gel, medicijnen en vitamines

O Wijnpakken

O Flacons en tubes van verzorgingsproducten

O Zuivelverpakkingen

Blik:
O Conservenblikken

O Kleine plas�c plantenpo�en

O Honden- en ka�envoerblikken

O Frisdrankpakken

O Knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise

O Flessen van frisdrank, water en zuivel

O Limonadesiroopblikken
O Soep, vlees en groenteblikken
O Blikjes van frisdranken en bier

O Deksels van potjes, schroefdoppen en bierdoppen 

Tip: Vermijd pmd-afval door producten aan te schaffen waar sta�egeld op zit en lever 

deze verpakkingen na gebruik weer in bij een inzamelpunt. 

Wat moet waar?
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O Schoenen (per paar samengebonden) 
O Beddengoed: lakens, dekens, slopen en dekbedhoezen 

Tex�el

O Knuffels
O Gordijnen en vitrage

 

O Kleding accessoires zoals riemen, tassen, (strop)dassen, hoeden en pe�en

O Alle schone kleding (ook versleten of met gaatjes)

O Handdoeken, theedoeken, tafellakens, serve�en en washandjes

O 'Klein glas' zoals potjes van babyvoeding, deodorantrollers, kruidenpotjes, 

Glas
O Eenmalige glasverpakkingen (flessen en po�en) waarin dranken, eten, cosme�ca en 
 medicijnen hebben gezeten

 sambalpotjes en parfumflesjes

Wist u dat: Alle kleding mag in de tex�elcontainer, als het maar schoon en droog 

verpakt is in een dichte zak. Dus geen kleren of schoenen met olie- of verfvlekken.

Tip: Staan er aparte bakken voor wit, bruin en groen glas? Gooi dan de juiste kleur in de 

juiste bak. Rood en blauw glas mag bij het groene glas. Hoe beter het glas gesorteerd is, 
hoe meer grondstoffen hergebruikt worden.

Wat moet waar?
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O Ba�erijen
O TL-, spaar- en ledlampen

O Bij het verven gebruikte producten zoals ammoniak, terpen�ne, thinner,
 verfa�ijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

Restafval
O As (verbrand materiaal)
O Mondkapjes en wegwerphandschoenen

Klein chemisch afval (kca)

O Accu's

O Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

O Benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie
O Koelvloeistof

O Plakband

O Servies en aardewerk

O Lijm en kit

O Thuiszorgafval

O Badkamerafval zoals wa�enstaa�es, wa�enschij�es en sanitair-doekjes 

O Foto- en filmmateriaal

O Papieren verpakking met plas�c- of aluminiumlaagje (geen drinkpak)

O Dierenpoep

O Gloei- of halogeenlamp

O Opgedroogde verf

O Luiers

O Spuitbus

O Dekbed en kussen

O Ka�enbakkorrels

O Tex�el, nat of vuil
O Theezakje en koffiepad

O Cd's, dvd's en videobanden

O Vervuild papier zoals pizzadozen

O Plas�c groente- of fruitnetje

Wist u dat: Slechts 16% van ons afval is echt restafval. 

Veel afval kan worden hergebruikt als grondstof voor 
nieuwe producten. Goed afval scheiden is dus belangrijk. 

Wat moet waar?

Tip: Klein chemisch afval (kca) kunt u inleveren bij de milieustraat.
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Om te zorgen dat u uw afval zo goed mogelijk kunt scheiden, veranderen we sommige 
inzamelmiddelen of we breiden deze uit. Dit alles doen we met één gezamenlijk doel: minder 
restafval. De veranderingen worden stapsgewijs uitgevoerd over verschillende gebieden in onze 
gemeente. Hier laten we zien hoe deze verandering verloopt:



Veel afvalstromen kunnen we gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Als we ons afval nog 
beter scheiden, verdwijnt er minder restafval in de verbrandingsoven. Het verbranden van 
restafval kost de gemeente geld. Beter scheiden en daardoor minder restafval, zorgt dus voor 
lagere kosten en we laten waardevolle grondstoffen niet verloren gaan. Samen geven we afval een 
nieuw leven!

 Klein chemisch afval 

Het ingezamelde glas gaat naar de glasfabriek waar er weer wit, groen of bruin glas van wordt 
gemaakt. Glas kan oneindig worden hergebruikt. 

Een deel van het klein chemisch afval wordt hergebruikt. Van het zink uit ba�erijen worden 
bijvoorbeeld dakgoten gemaakt. Het staal van ba�erijen en ver�likken wordt gebruikt voor 
spijkers en staaldraad. Ook het glas van tl-lampen en spaarlampen wordt hergebruikt.  

 Glas

Kringloopwinkels verkopen goede tweedehands kleding. Van linnengoed en versleten of 
gescheurde kleding worden onder andere poetslappen, isola�emateriaal of vulling van 
autostoelen gemaakt. Steeds meer gerecyclede vezels worden in nieuwe stoffen verwerkt. 

Van oud papier en karton wordt weer nieuw papier en karton gemaakt. Dat scheelt veel bomen.  

 Tex�el 

Een deel van het g�-afval wordt eerst vergist en daarna tot compost verwerkt. Bij vergis�ng 
ontstaat biogas. Daar wordt elektriciteit of groen gas van gemaakt. Het g�-afval dat overblij�, 
wordt verwerkt tot compost voor in de landbouw of bij u in de tuin. 

Plas�c en drankenkartons worden na inzameling gescheiden in plas�c en papier. Het plas�c wordt 
eerst verder gescheiden in verschillende plas�csoorten. De plas�csoorten worden daarna 
versnipperd, gewassen en tot korrels vermalen. Van die korrels worden weer nieuwe producten 
gemaakt. Het papier en karton worden verwerkt tot �ssues, dozen en zakken.  

 Papier en karton 

 Groente-, fruit- en tuinafval 

 Plas�c en drankenkarton

Van afval naar grondstof 
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Alle informa�e over de afvalinzameling in onze gemeente is online terug te vinden in de digitale 
afvalwijzer op: www.vlissingen.nl/afvalwijzer of als app Afvalwijzer Middelburg-Vlissingen op uw 
smartphone of tablet. 

Vul uw postcode en huisnummer in en u ontvangt uw persoonlijke afvalwijzer. Hier vindt u waar 
de verzamelcontainers staan en wat wel en wat niet bij welke afvalstroom mag. Afval scheiden was 
nog nooit zo eenvoudig! Afval apart? Gewoon doen! 

Wilt u meer weten over uw afvalinzameling of over het scheiden van uw afval? Kijk dan op onze 
website www.vlissingen.nl/afvalapart. Hier vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen over 
bijvoorbeeld de afvalsleutel. 

 

This leaflet is also available in English on www.vlissingen.nl/waste.

Colofon:
De campagne 'Afval apart? Gewoon doen!' 
is een ini�a�ef van de gemeente Vlissingen.
Uitgi�e van deze folder: Mei 2021
Fotografie: Els Swart
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