
   
Veel gestelde vragen over de uitbreiding van de gft-voorzieningen. 

Wat is gft-afval?  

Gft-afval staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Een groot deel van ons afval is gft-afval.  

Wat hoort bij gft-afval? 

Over het algemeen kunt u groente-, fruit-, etensresten en tuinafval in de gft-container gooien. 

Het volgende afval hoort ook in de gft-inzamelcontainer: 

 Groente-, fruit- en snijresten en schillen 
 Aardappelen, aardappelschillen, brood, rijst, deeg, pasta 
 Etensresten, gekookt of ongekookt, kliekjes 
 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 
 Takken, stronken, stammetjes 

 

Wat hoort niet bij gft-afval? 

Het volgende afval hoort niet in de gft-inzamelcontainer: 

× grof snoeiafval 
× grond 
× graszoden 
× mest van (hobby)dieren zoals paarden en duiven 
× kweekpotten van planten 
× plastic of ander niet afbreekbaar afval 
× luiers 

 

Alle informatie 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 wat wel en wat niet bij welke afvalstroom mag en waar de verzamelcontainers staan.  

Tip: op www.afvalscheidingswijzer.nl vindt u een uitgebreide lijst van wat wel en wat niet bij gft-afval 

hoort. Ook vindt u er handige tips over het scheiden van gft-afval.  

 

 

 

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/afval-scheiden/groente-fruit-en-tuinafval-gft/#tuin-en-snoeiafval
http://www.vlissingen.nl/afvalwijzer
http://www.afvalscheidingswijzer.nl/


   
Van welke inzamelvoorziening voor gft-afval maak ik gebruik? 

Bewoners van hoogbouwwoningen (flats of appartementenwoningen) en woningen zonder vrije 

achterom kunnen hun gft-afval straks kwijt bij gft-cocons. Laagbouwwoningen met vrije achterom 

hebben een gft-rolcontainer ontvangen. Op afspraak halen wij uw gebundeld groenafval gratis bij u 

op. Een afspraak maakt u telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur via 

telefoonnummer 14 0118. Ook kunt u uw tuinafval gratis inleveren bij de Milieustraat. Op deze manier 

kan iedereen zijn groente-, fruit- en tuinafval scheiden.  

Wanneer verandert de manier van gft-inzamelen voor mij?  

Stapsgewijs breiden wij de gft-voorziening uit in de gemeente Vlissingen. In 2021 zijn alle huishoudens 

met een vrije achterom voorzien van een gft-rolcontainer. De uitbreiding van gft-voorzieningen voor 

hoogbouw en woningen zonder vrije achterom wordt gefaseerd uitgevoerd in 2022 in verschillende 

deelgebieden, in deze volgorde: 

 Oost-Souburg en Ritthem  1e kwartaal 2022  

 Paauwenburg en Lammerenburg 2e kwartaal 2022  

 Middengebied en Binnenstad  4e kwartaal 2022  
  

Waarom wordt gft-afval gescheiden ingezameld? 

Gft-afval is een waardevolle grondstof. Het kan worden hergebruikt als compost voor tuinen en 

landbouw. Nu bestaat ruim 38% van ons restafval nog uit gft-afval. Op deze manier wordt het gft-

afval niet hergebruikt, maar verbrand met het overige restafval. Dit is slecht voor het milieu en voor 

onze portemonnee, want deze kosten worden opgenomen in de afvalstoffenheffing. 

Wat doen we met gft-afval?  

Een deel van het gft-afval wordt eerst vergist en daarna tot compost verwerkt. Bij vergisting ontstaat 

biogas. Daar wordt elektriciteit of groen gas van gemaakt. Het gft-afval dat overblijft, wordt verwerkt 

tot compost voor in de landbouw of bij u in de tuin.  

Staat uw vraag hier niet bij?  

Stuur dan een mail met uw vraag naar afvalcoach@vlissingen.nl.  

 

 


