
Nieuwe afvalinzameling per 1 februari 2021

AFVAL SCHEIDEN 
DOEN WE SAMEN

Haal er uit wat er in zit!

GFT afval
(groente - fruit - tuinafval) Groene containers 1x per 2 weken

Restafval Grijze containers of 
(ondergrondse) containers 1x per 4 weken

PMD 
(plastic - metalen verpakkingen 
- drankkartons/drinkpakken)

In PMD-zakken 1x per 2 weken

Papier en karton Blauwe containers of 
(ondergrondse) containers 1x per 4 weken

Glas Bovengrondse of 
ondergrondse containers Brenglocatie

Textiel Bovengrondse containers Brenglocatie

Grof afval
Afvalbrengstation 
Remmerden of op 
afspraak
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U doet toch ook mee?
Samen naar 100 kg restafval

Wilt u weten op welke dagen uw afval wordt opgehaald? Dat ziet u 
in de afvalwijzer. En zijn er wijzigingen? Dan verwerken we dat in 
de afvalwijzer.

www.mijnafvalwijzer.nl

Ieder huishouden kan vanaf 1 februari 2021 met een afvalpas jaarlijks 
8x gratis zelf grofvuil en ander afval inleveren bij het afvalbrengstation 
Remmerden.

Afleveren bij afvalbrengstation

Als we beter scheiden houden we veel minder restafval over. Vanaf  
1 februari 2021 wordt de afvalcontainer voor restafval 1x per 4 weken 
geleegd. Gebruikt u een ondergrondse container? Dan kunt u maximaal 
60x per jaar uw zak met restafval in de container kwijt.

Restafval halen we 1x per 4 weken op

Wijzigingen afvalinzameling per 1 februari 2021
U kunt uw vraag stellen via het speciale formulier 
op www.rhenen.nl/afval. Op werkdagen kunt u bellen 
met de Rhenense Publieksbalie (0317) 681 681.

Heeft u nog vragen?

•	 Kijk	op	www.rhenen.nl/afval 
 en www.mijnafvalwijzer.nl
•	 Op	www.mijnafvalwijzer.nl 
 kunt u per afvalstroom zien 
 in welke bak het thuishoort.
•	 De	afvalwijzer	kunt	u	ook	
 als app op uw telefoon of 
 tablet downloaden (via 
 Google Play en App Store). 
 
 Via de app kunt u een 
 herinnering ontvangen 
 wanneer uw afvalcontainer 
 wordt geleegd.

Meer informatie
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TIPS 

        Als we afval beter scheiden houden we de afvalinzameling 
     betaalbaar en zorgen we voor een gezonde en schone leefomgeving

GFT 35%

PMD verpakkingen 12%

Herbruikbaar papier/karton 6%

Glas 4%

Textiel en schoeisel 6%

Hout 3%

Steen/puin 1%

Restafval 33%

TIPS 
  om afval   
 goed te 
scheiden

Let goed op bij het scheiden 
van afval. Gooi bijvoorbeeld geen 

gloeilampen in de glasbak en 
geen plastic bij het GFT. En haal 
folders uit de plasticfolie voordat 

u ze bij het oud papier doet. 

Maak een lijstje voordat u boodschappen 
doet. Zo koopt u niet teveel en voorkomt 

u dat er eten wordt weggegooid.

Gebruik voor het verzamelen van PMD-afval de 
PMD-zakken. U kunt ze gratis ophalen bij het Huis 

van de gemeente en diverse supermarkten.

Heeft u nog hele en bruikbare spullen, 
denk dan ook eens aan de kringloopwinkels.

Gemiddeld heeft iedere inwoner van onze gemeente 193 kg restafval 
per jaar. Dit afval halen we op via de grijze container. Maar 33% daarvan 
is echt restafval. We verbranden per inwoner jaarlijks ongeveer 120 kg 
aan grondstoffen. Voor de hele gemeente is dat bijna 2,5 miljoen kg 
aan grondstoffen per jaar!

Wat zit er nu in onze restafval afvalcontainer?

Met de ‘afval ABC’ kunt u makkelijk zien welk afval in welke bak hoort. 
U vindt het ABC in de Afvalwijzer-App of op www.mijnafvalwijzer.nl. 
Ook geeft de app aan wanneer welke afvalcontainer aan de straat 
moet. Handig toch?

Beter afval scheiden

Afval dat wordt verbrand, zijn we voor altijd kwijt. Bovendien kost
verbranden veel geld. En het verbranden wordt in de toekomst ook 
steeds duurder.

Minder restafval verbranden

Afval dat we scheiden kan opnieuw gebruikt worden. Materialen als 
papier, glas, plastic, batterijen en ook GFT kunnen voor een groot deel 
hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen. Afval scheiden 
is dus beter voor ons milieu.

Van afval naar grondstof

In de gemeente Rhenen scheiden we ons afval. Dat doen we goed, 
maar het kan nog beter. Jaarlijks gooien we per persoon nog 193 kilo 
afval in de grijze bak. Hiervan is 67% geen restafval, maar bestaat 
voor een groot deel uit GFT, plastic en papier. De hoeveelheid restafval 
willen we terugbrengen naar maximaal 100 kg. Daarom vragen we 
inwoners om afval beter te scheiden.

Afval scheiden doen we samen

•	Tijdschriften	
•	Kranten	en	folders	
•	Kartonnen	eierdozen	
•	Papier	(nietjes,	paperclips	
 of plakband zijn toegestaan)
•	Reclamedrukwerk	en	folders	
 (zonder plastic hoesje) 
•	Enveloppen	(ook	met	venster)	
•	Kleine	en	grote	kartonnen	dozen

Papier en karton:
•	Aardappelschillen
•	Eierschalen
•	Botjes	en	graten
•	Brood
•	Etensresten	
 (gekookt, gebakken of rauw)
•	Bloemen	en	(kamer-)	planten
•	Natte	etensresten	in	keukenpapier
•	Kaaskorsten	(zonder	plastic)
•	Kattenbakkorrels	met	Milieukeur
•	Mest
•	Theezakjes,	koffiefilters

GFT:

•	Flessen	van:	wijn,	
 mixdrankjes, bier, 
 (zonder statiegeld) 
 vruchtsappen, diksap etc.
•	Potjes	en	flessen:	jam,	groenten,	
 sauzen, kruiden, olijfolie etc.
•	Parfumflesjes,	glazen	deodorant-
	 rollers,	lege	medicijnflesjes,	crème-
 potjes van helder glas. Potjes en 
	 flessen	hoeven	niet	schoon	te	zijn	en
 deksel, dop of kurk mag erop zitten

Glas:

•	Knijpflessen	(sauzen)
•	Flacons	voor	zeep	
•	Conservenblikken
•	Drankblikjes
•	Verpakkingen	van	kaas,	vlees	en	vis
•	Blisterverpakkingen	(deze	hebben	
 een plastic transparant venster)
•	Bakjes	voor	groente,	salade	en	fruit	
•	Bekers/bakjes	voor	yoghurt,	vla	en	ijs
•	Drinkpakken	voor	sap,	melk,	yoghurt	
 en soep (incl. doppen en deksels)

PMD:

•	Kristalglas
•	Lampen	en	TL-buizen
•	Spuitbussen	en	verfblikken
•	Hard	plastic	zoals	
 speelgoed, emmers en tuinmeubilair
•	Aardewerk	en	vuurvast	glas
•	Opaal	glas	(wit,	niet	doorzichtig)	
•	Porselein:	vazen	en	bloempotten
•	Glas	dat	niet	in	de	container	past
•	Vloerbedekking	en	tapijt	
•	Matrassen,	dekbedden	en	kussens	
•	Zwaar	vervuild	textiel	(of	restafval)
•	Nat	textiel	(of	restafval)
•	Nat	schoeisel	(of	restafval)

Afvalbrengstation:

•	Kleding
•	Gordijnen	en	vitrage
•	Handdoeken,	washandjes	
 en theedoeken
•	Schoenen,	laarzen,	gympen	
•	Dekbedhoezen,	lakens	en	dekens	
•	Versleten,	kapot	schoon	textiel/lappen
•	Dassen,	riemen,	hoeden	en	petten

Textiel:

•	Behang	
•	Kunstmest	
•	Kurken	en	lucifers
•	Poep	van	honden
•	Nat	of	vies	papier	en	karton	
 (bijv. taart- en pizzadozen vervuild 
 door voedselresten) 
•	Sanitair	papier,	zoals	luiers	en	baby-
 doekjes (of inleveren milieustraat)
•	Verpakkingen	met	aluminium	
 binnenkant (kinderkoekjes-, 
	 chips-	en	koffieverpakkingen)	
•	Lege	doordrukstrips	van	kauwgom	
 en medicijnen 
•	As	en	asbakresten
•	Kattenbakkorrels	zonder	Milieukeur
•	Vogelkooizand,	zand	en	schelpen	

Restafval:

In de sorteerwijzer hieronder vindt u van diverse afval het antwoord! 
Wat mag in welke bak?

http://www.mijnafvalwijzer.nl

