
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

papier 

textiel 

grofvuil 

plastic, 
drinkpakken
en blik 

restafval

GFT 

glas 

Dit hoort wel in 
de restafvalbak!

37 kg

38 kg

9 kg

106 kg

13 kg

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

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

Milieupark   
Grof huishoudelijk afval (grofvuil) 
breng je weg naar het milieupark.

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 www.mijnafvalwijzer.nl

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

203

Gratis compost
Wij willen u als inwoner bedanken voor alle inspanningen 
die u nu al levert om GFT-afval te scheiden van ander afval. 
Het compost dat wij van GFT-afval maken, kunt u daarom 
gratis afhalen en bijvoorbeeld gebruiken als groeispurt 
voor uw tuin!

Zaterdag 21 maart 2015
Locatie:  Gemeentewerf ‘Snel Herstel’ 

Gelreweg 2B in Harderwijk
Tijdstip: 9.00-12.00 uur

Max. 2 zakken per huishouden en op = op!

De meeste dingen die we weggooien, vormen de basis voor 
nieuwe producten. Glas, papier en GFT horen niet bij het 
rest afval, maar zijn juist waardevolle grondstoffen. Iedere 
inwoner van Harderwijk bood in 2014 gemiddeld 203 kilo 
restafval per jaar aan. Het merendeel van dit afval hoort 
niet in de grijze container en is goed te recyclen. Slechts 
37 kilo is echt restafval. Helpt u mee? Samen kunnen we 
veel meer scheiden.

“Er is nog flink wat winst te behalen om afval beter te scheiden. 
Dat begint thuis, in de keuken. Restjes en groente- en fruit-
afval belanden nu vaak nog in de restafvalbak. Ook luiers 
mogen in de groene container. Glas is oneindig herbruik-
baar, u kunt het kwijt in de ondergrondse glascontainers. 
Sinds vorig jaar zamelen we ook kapot textiel in. Dit kunt u 
wegbrengen naar een ondergrondse container of (zes keer 
per jaar) meegeven met de huis-aan-huisinzameling. Ik 
roep u daarom op om afval thuis allemaal goed apart te 
houden en het gescheiden in te leveren.

Goed voor het milieu en voor onze portemonnee! Harderwijk 
hoort bij de gemeenten met de laagste afvalstoffenheffing. 
Helpt u mee om deze nog verder naar beneden te brengen?

Wethouder Pieter Teeninga

Restafval

www.afvalmeerwaard.nl

 @gemhardewijk

 Gemeente Harderwijk

Samen scheiden we beter, doe jij mee?

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


