HO! NET YN‘E KLIKO!
Doe onderstaande 6 soorten afval Net yn’e Kliko!
Ze kunnen dan NIET meer gescheiden worden.
In plaats van hergebruiken betekent dat verbranden. Jammer toch?!
Zamel het apart in en zorg dat de grondstoffen weer worden hergebruikt.

Glas: net yn’e kliko….
….maar in de glasbak!
Potten, flessen. glazen verpakkingen (met
deksels, kurken en restjes ) …… doe ze in de
glasbak! Op Recyclemanager.nl staat wat je met
aardewerk, lampen, glasservies, ondoorzichtig
glas, ruiten, ovenschalen of spiegels moet doen.
Weetje
Verpakkingsglas is eindeloos recyclebaar als het
maar goed en op kleur is gescheiden. De
scherven worden omgesmolten tot nieuwe
flessen en potten. Dit scheelt veel grondstoffen
en energie.

Klein Chemisch Afval (KCA): net yn’e
kliko…..maar naar de milieustraat!
Batterijen, verf, nagellak, medicijnen, olie, oplosmiddel,
schoensmeer, spaarlampen, bestrijdingsmiddel, lijm
…..breng het naar de milieustraat.
Lege verpakkingen (verfblikken, spuitbussen) en
gloeilampen mogen wel bij het restafval.
Weetje
Een Nederlands huishouden heeft gemiddeld 113
batterijen in huis. Meer dan de helft verdwijnt in het
restafval. Zeldzame grondstoffen gaan verloren en bij
verbranding komen ongezonde stoffen vrij.

Papier en karton: net yn’e kliko…….
maar voor de club of de papiercontainer!
Kranten, tijdschriften, folders, boeken, enveloppen,
kartonnen dozen, eierdozen, cadeaupapier…..dat is logisch!
Maar zoek op wat je met nat of vies papier, sap- en
melkpakken, plastic hoesjes, ringbanden of behang moet
doen.
Weetje
Vezels van goed gescheiden papier en karton kunnen 6 tot 7
keer hergebruikt worden om nieuw papier en karton van te
maken. Dat scheelt heel veel bomen .

MEER
WETEN?

Kijk op de recycle manager
www.recyclemanager.nl/

Kleine elektrische apparaten
net yn’e kliko..... maar naar de
milieustraat!
Alles met een stekker of op batterijen kan naar de
milieustraat: mobiele telefoons,
afstandsbedieningen, scheerapparaten, opladers,
elektrische tandenborstels, keukenapparaten,
elektrisch gereedschap.
Inleveren als je een nieuwe koopt kan ook.
Weetje
In mobiele telefoons zitten meer dan 20
metaalsoorten waaronder zilver en goud. In 200
mobieltjes zit genoeg goud voor één trouwring.

Groente, fruit en tuinafval (GFT):
net yn’e kliko….…. maar in de
groencontainer!
Resten van groenten, fruit, bloemen, planten, brood
en maaltijden; eierschalen, notendoppen,
theezakjes en koffie (met filter)……allemaal GFT!
Maar wat doe je met as, grond, graszoden, dikke
takken, kattenbakkorrels, olie of vet? Zoek op
recyclemanager.nl.
Weetje
In elke grijze container zit gemiddeld 6 kg GFT die er
niet in hoort. In Heeg is dat per jaar 140.000 kg
verkeerd weggegooid groenafval. Dat kunnen we
beter toch?

Textiel: net yn’e kliko…..
…..maar in de textielcontainer!
Alles met textielvezels (kleding, lakens, dekens,
handdoeken, zachte knuffels, lappen stof)
maar ook schoenen (per paar), riemen, tassen,
petten en hoeden….. in de textielcontainer!
En in een gesloten plastic zak natuurlijk.
Maar wat doe je met nat of vervuild textiel,
hoofdkussens, tapijt of matrassen? De
recyclemanager.nl weet het.
Weetje
Dankzij nieuwe technieken is zelfs het recyclen
van oude en versleten kleding en textiel
mogelijk. Dat scheelt heel veel water, energie
en gifstoffen. Ingezameld textiel wordt goed
gesorteerd: nog goede kleding gaat naar 2e
hands winkels of goede doelen.

Plastic, Metaal en Drinkkartons mogen WEL bij het restafval.
Afvalverwerker Omrin haalt dit ná inzameling uit het restafval en zorgt voor recycling.

