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Hoe zit dat nou?

Elburg           -           Ermelo           -           Harderwijk           -           Nunspeet           -           Oldebroek           -           Putten

Samen minder 
restafval en 
meer hergebruik:

 goed voor het milieu
 goed voor je portemonnee

Dit hoort niet in 
de restafvalbak

Dit hoort wel in 
de restafvalbak!

39 kg

41 kg

17 kg

123 kg

9 kg

Nascheiding   
Plastic, drinkpakken en blik worden achter-
af uit het restafval gehaald en gerecycled. 

Verbranding   
Het overgebleven restafval kan niet  
worden gerecycled en wordt via  
verbranding verwerkt. 

Afvalbrengstation   
Grof huishoudelijk afval (grofvuil) 
breng je weg naar het afvalbrengstation 
(Van Werven Recycling).

In de wijk   
Textiel en glas breng je weg naar de  
speciale containers in de wijk.

Aan huis   
GFT en papier zet je aan de straat op  
inzameldagen.Voor huishoudens met  
onder grondse containers is het niet  
mogelijk om GFT gescheiden aan te bieden 
(ca. 7 kilo per inwoner onscheidbaar).

Hoe doen wij het?
Totaal aan kg restafval per inwoner per jaar:

Ermelo 160 kg 

Harderwijk 203 kg 

Nunspeet 196 kg 

Oldebroek 228 kg 

Putten 89 kg 

Elburg 229 kg 

kg
per jaar

per inwoner

229

Gratis compost
De gemeente wil de inwoners gratis compost aanbieden. 
Deze compost is gemaakt uit het GFT. Het doel van de actie 
is dat inwoners zelf ondervinden dat het om goede compost 
gaat en dat het de moeite waard is om het GFT uit het rest-
afval te houden. Samen zorgen we voor goede compost. 

Zaterdag 21 maart 2015
Locatie:  Elburg Parkeerplaats aan de haven, 

nabij havenkantoor
  Doornspijk Parkeerplaats nabij Dorpshuis 

De Deel, Oude Kerkweg 52
  ’t Harde Parkeerplaats bij zwembad 

De Hokseberg, Wolkamerweg 42
Tijdstip: 10.00-13.00 uur

Max. 2 zakken per huishouden en op = op!

De meeste dingen die we weggooien, vormen weer grond-
stoffen voor nieuwe producten. Daarom hoort dit afval niet 
in de grijze container. Door het aan de bron gescheiden in 
te zamelen is het goed opnieuw te gebruiken. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor glas, papier en het groente- en tuin afval 
(GFT). In de gemeente Elburg gooide iedere bewoner in 
2014 gemiddeld 229 kg restafval weg. Uit onderzoek blijkt 
dat slechts 39 kg echt restafval is. Dat kan dus beter. 
Helpt u mee? Samen we zorgen voor minder restafval en 
meer hergebruik. 

“Afval inzamelen en scheiden is een verantwoordelijk-
heid van ons allemaal. Thuis het afval goed scheiden is 
goedkoper dan achteraf scheiden. Hergebruik is door de  
toenemende schaarste aan grondstoffen een steeds 
belangrijker onderwerp.
 
In onze gemeente zijn we goed in het scheiden van het tuin-
afval. Dat doen we in de groene container. Diezelfde container 
is ook bedoeld voor het groente- en fruitafval uit de keuken. 
Toch blijkt uit onderzoek dat veel inwoners daar niet van op 
de hoogte zijn. Wat ook nog onbekend is, is dat je babylui-
ers, afbreekbare zakjes, kattenbakkorrels en koffiefilters ook 
in de groene container mag doen. Vandaar dat ik aan u de 
volgende oproep doe: Doet u het groente- en fruitafval uit 
de keuken, net als ik, ook in de groene container? Daardoor 
kunnen we er mooie compost van maken”
Wethouder Henk Wessel

Restafval

www.afvalmeerwaard.nl

Samen scheiden we beter, doe jij mee?

De gemeente zorgt voor... Dit doe je zelf...


