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Informatie en tips over GFT scheiden

Korte berichten
Circulaire economie:
Van Afval Naar Grondstof
De Rijksoverheid heeft met de
gemeente in Nederland afgesproken
dat in 2020 maximaal 100 kg
restafval per persoon per jaar
overblijft. In Etten-Leur bedraagt dit
op dit moment nog 125 kg.
Iedere gemeente mag zelf bepalen
hóe men dat wil aanpakken, als de
activiteiten maar leiden tot efficiënte
afvalscheiding. Een tweede doel is
dat uit het gesorteerde afval zoveel
mogelijk grondstoffen worden
teruggewonnen en hergebruikt.
Dat noemt men een circulaire
economie.

Afvalverwerking is duur
Het verwerken van restafval is relatief
duur. Over iedere kilo restafval die
verbrand wordt, betaalt de gemeente
belasting. Via de afvalstoffen-heffing
betaalt iedereen daaraan mee.

Door afvalsoorten aan huis te sorteren
blijft er veel minder restafval over dat
verbrand hoeft te worden. Grondstoffen
zoals plastic verpakkingen, drinkpakken, papier en textiel blijven zo
beschikbaar voor recycling.

Sorteren = wennen
Afval aan huis sorteren is vooral
een kwestie van gewenning. Voor
de meeste mensen is het al heel
gewoon om lege flessen naar de
glasbak te brengen en oud papier
naar de papiercontainer. Het
sorteren van GFT (groente-, fruit- en
tuinafval) en plastic en drinkpakken
blijkt nog niet zo eenvoudig. En dat
terwijl deze afvalsoorten uitstekend
verwerkt kunnen worden tot nieuwe
producten.
Zo dient GFT als basis voor
compost en biogas, terwijl plastic
en drinkpakken een tweede
leven krijgt als straatmeubilair,
bouwmateriaal, fleece kleding en
meer.

Sorteren doe je thuis
Goed sorteren helpt recycling. De
verbranding van restafval gaat bijvoorbeeld moeilijker als er veel GFT
in zit. En de kwaliteit van plastic en
drinkpakken neemt af als er veel
etensresten in zitten. GFT kan alleen
tot goede compost verwerkt worden
als er geen plastic in zit. Daarom is het
belangrijk thuis al zo goed mogelijk te
sorteren, zodat we zorgen voor zuivere
grondstoffen die tot nieuwe producten
verwerkt kunnen worden.
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Dit is de gemiddelde
samenstelling van de
restafvalcontainer
in de hoogbouw 2017

Overig herbruikbaar afval

13%

Restafval
Textiel

Metalen
Glas
Plastic en drinkpakken
Incontinentiemateriaal
Papier en karton
GFT

39%

De sorteeranalyse laat zien dat we nog veel waardevolle
grondstoffen weggooien bij het restafval. Zo bestaat bijna 40
gewichtsprocent van het restafval nog uit GFT. Als we deze
grondstoffen goed sorteren blijft er minder restafval over dat
verbrand moet worden en blijven de grondstoffen beschikbaar voor
hergebruik.
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Tips om voedselvgaearsnpil
tegen te
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Koop niet meer dan nodig
Ongeveer 40 procent van het afval dat bewoners in de hoogbouw in de restafvalbak
gooien, bestaat uit etensresten en ongebruikt voedsel. Wanneer je weet wat je op
voorraad heb kan je gericht boodschappen
doen. Dan hoef je minder weg te gooien wat
teveel is of oud. Zo voorkom je afval en let
je goed op je portemonnee.
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Maak een weekmenu
Maak een menu voor de hele week. Schrijf
op wat je nodig hebt op een boodschappenlijstje. Noteer ook de hoeveelheden per
product. Op deze manier koop je niet snel
te veel. Wie altijd een boodschappenlijstje maakt, kan per jaar tot wel negen kilo
voedsel van de afvalbak redden.

Kliekjesdag
Maak eerst op wat eerst op moet. Kijk
steeds of je nog restjes hebt van vorige
maaltijden. Vaak kunnen restjes prima
worden verwerkt in een omelet, soep
of een roerbakmaaltijd. Houd wekelijks
een kliekjesdag!

Meer
tips?

Goed bewaren
Bewaar je eten op de juiste plek.
Groente, brood en maaltijden zijn heel
lang houdbaar in de vriezer. Op de
website van het voedingscentrum vind
je bewaartips.
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Kook genoeg, maar niet teveel
Kook precies genoeg. Kijk wie er meeeten en weeg de hoeveelheden per
ingrediënt af. Een keukenweegschaal
is handig, of gebruik het Eetmaatje van
het voedingscentrum.

Op de website van het voedingscentrum vind je meer tips over het bewaren van eten en het handig afmeten van
ingrediënten met het Eetmaatje.
www.voedingscentrum.nl

Wist je dat...
… je geld kunt besparen
door groente-, fruit- en
tuinafval (GFT) goed te
sorteren?
Als je goed GFT sorteert
heb je minder restafval,
en hoef je minder te
betalen voor je
aanbiedingen.

...composteerbare afvalzakjes herkend
kunnen worden aan het kiemplantlogo?
Deze zakjes mogen met inhoud en al in de
GFT container. Ze zijn verkrijgbaar in
verschillende winkels.

IDEEËNBUS
Heb je na het lezen van deze
folder nog ideeën over hoe we
samen makkelijker en meer GFT
kunnen sorteren?
Neem contact met ons op via
gftsorteren@etten-leur.nl, ook
voor vragen en suggesties!

