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Overig
herbruikbaar
afval
Ook klein chemisch afval (KCA), huishoudelijke apparaten en grofvuil zijn waardevolle
grondstoffen. Tot klein chemisch afval
behoren schoonmaakmiddelen,
verf, medicijnen, batterijen,
spaarlampen of olie. Lever dit,
net als huishoudelijke apparaten en grofvuil, apart in op het
Milieuplein. Voor grofvuil kunt
u ook een afspraak maken om
het gratis te laten ophalen.
Dit kan online via
www.spaarnelanden.nl

restafval
Als u alle grondstoffen
goed scheidt, blijft er
nog maar een klein
beetje restafval over.
Dit afval kunt u met
uw afvalpas kwijt in de
ondergrondse
restafvalcontainer of in
de grijze rolcontainer.

De lijst in deze folder
kunt u gebruiken als
handleiding. Meer info
en de volledige lijst
kunt u vinden op
www.spaarnelanden.nl/
afvalstromen
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meer weten over afval scheiden?
Op www.wijscheidenafval.nl kunt u meer informatie
vinden. Als u vragen heeft, kunt u ook contact op

nemen met de Klantenservice van Spaarnelanden,
via tel. 023-75 17 200 of info@spaarnelanden.nl.

Milieuplein
Het Milieuplein ligt in de Waarderpolder aan de Ir. Lelyweg 51 in Haarlem (aan het einde
van de weg aan de waterkant). Het Milieuplein is geopend van maandag tot en met
zaterdag van 8:00 tot 15:30 uur en elke dinsdag van 8:00 tot 20:00 uur.

www.wijscheidenafval.nl

www.wijscheidenafval.nl

Deze folder helpt u
bij het scheiden van uw afval
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Welk afval in welke bak?
Leeg verpakkingsglas met deksels,
doppen, etiketten en kurken zoals:
• Wijnflessen
• Kruidenpotjes
• Parfumflesjes
• Potten van pindakaas,
groente etc.
• Glazen verpakkingen van
cosmetica of medicijnen

dit mag wel

glas
•
•
•
•

Spiegels
Gebroken ruiten
Glazen ovenschalen
Drinkglazen

•
•
•
•

Gloeilampen
Tl-buizen
Kristal
Serviesgoed

dit mag niet
Deze producten kunt u inleveren
op het Milieuplein.

Het glas dat u op kleur scheidt, komt ook in gescheiden compartimenten van de inzamelwagen
terecht. En wist u dat glas oneindig vaak en voor 100% kan worden hergebruikt?

papier
Schoon en droog papier
en karton, zoals:
• Kranten
• Tijdschriften
• Reclamefolders
• Dozen
• Enveloppen
• Printpapier

dit mag wel
Deze folder en de krant hadden niet gemaakt kunnen worden zonder papier
recycling. Meer dan 75% van het nieuwe
papier wordt van oud papier gemaakt. Zo
kunnen er van 15 kg oud papier 250 Donald
Ducks worden gedrukt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakpapier
Papieren zakdoekjes
Keuken- of toiletpapier
Foto’s
Doorslag- of carbonpapier
Geplastificeerd papier
Kartonnen verpakkingen van zuivel etc.
Piepschuim
Behang en vinyl
Verontreinigd papier, zoals gebruikte
koffiefilters en pizzadozen.
• Grote kartonnen verpakkingen
van meubels e.d.

dit mag niet
Deze producten kunt u inleveren
op het Milieuplein.
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• Plastic flessen voor dranken, sauzen,
olie en azijn
• Folies, zakjes en verpakkingen voor
pasta, vlees(waren), brood, snoep etc.
• Bakjes voor boter, salade,
saus e.a. etenswaren
• Bekers voor yoghurt, ijs etc.
• Deksels van potten
pindakaas, chocopasta etc.
• Flacons voor shampoo, douchegel,
wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
• Tubes voor gel, tandpasta, lotion etc.
• Plastic bekertjes
• Plastic tasjes
• Folie om tijdschriften en folders
• Verpakkingen van bv. tandenborstels,
snoeren en schroeven
• Plastic netjes van fruit
• Plastic potjes voor medicijnen
en vitamines
Deze drankenkartons mogen in de
plastic container (leeg, plat
gevouwen met gesloten dop):
• Vruchtensap-, water- en wijnpakken
• Melkpakken en andere zuivelkartons
Dit blik mag in de plastic container:
• Drankblikjes
• Conservenblikken
• Stalen siroopflessen
• Aluminium schalen en folie
• Afdekfolies (van bv. vla bekers)
• Waxinelichtcupjes
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plastic,
BLIK en

drankenkartons

Vanaf 1 oktober 2016
kunt u ook blik en
drankenkartons in de
plastic container doen.

• Plastic verpakkingen van klein
chemisch afval (verf, kitkokers,
gootsteenontstopper,
terpentineflessen)
• Piepschuim: fastfood verpakkingen,
verpakkings- of vulmateriaal
• Foliemix, zoals chipsverpakkingen of
doordrukstrips van pillen en kauwgum
• Landbouwfolie
• Producten van hard plastic, zoals tuinstoelen, speelgoed en pinpassen

dit mag niet
Dit afval kunt u inleveren op
het Milieuplein.
Wist u dat van 4 plastic schoonmaakflacons weer 1 broodtrommel gemaakt kan
worden? En dat 27 petflessen een nieuw
leven kunnen krijgen als fleecetrui?

• Schillen en resten van groenten,
fruit en aardappelen
• Resten van gekookt voedsel
• Vlees- en visresten
(incl. schelpen, graten en botjes)
• Pinda- en notendoppen
• Eierschalen
• Theezakjes en filters met
koffiedik
• Broodkorsten
• Onkruid, klein snoeiafval,
gemaaid gras en bladeren
• Snijbloemen en kamerplanten zonder pot en aarde
• Mest (met stro) van kleine
huisdieren
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groente
fruit- en
tuinafval
•
•
•
•
•
•
•
•

Luiers
Honden- en kattenharen
Kattenbakkorrels zonder milieukeur
Hout en dikke takken
Zand en grond
Vogelkooizand
(Volle) stofzuigerzakken
As uit asbak en open haard

dit mag niet
Grote hoeveelheden snoei- of tuinafval kunt u
inleveren op het Milieuplein.

Door het composteren van uw gft-afval ontstaat er compost die als bodemverbeteraar kan
worden gebruikt. Door het vergisten van gft-afval komt er biogas vrij. Hier wordt groen gas
van gemaakt waarmee u eten kunt koken of uw huis verwarmen.

textiel
•
•
•
•
•
•
•

Kleding (mag kapot zijn)
Schoenen (per paar)
Lakens en dekens
Hand- en theedoeken
Gordijnen en vitrages
Tafellakens
Lappen stof
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• Met olie of vet bedekte poetslappen

dit mag niet
Het hergebruik van textiel geeft de hoogste
CO2-besparing van alle recyclebare afval
soorten. De recycling van 1 kg textiel
bespaart een uitstoot van 3,4 kg CO2. Dat
staat gelijk aan 18 km autorijden.

