
Wat gooi ik waar in?
In Westerveld hebben huishoudens drie mini-
containers: een groene, een grijze met oranje deksel 
én een grijze container. Wat gooit u in welke container? 

Groene container 

► loof, schillen, resten van groente, fruit en aardappelen 
► resten van gekookt eten, vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes) 
► pinda- en notendoppen en eierschalen 
► theebladeren, theezakjes en filters met koffiedik 
► brood en kaaskorsten (zonder plastic) 
► onkruid, klein snoeiafval, kort gemaakte takken en resten van planten, gemaaid gras en 

bladeren, snijbloemen en kamerplanten 
► mest van kleine huisdieren met stro, kattenbakkorrels met milieukeur 

Grijze container met oranje deksel 

► drankkartons zoals melkpakken en sappakken 
► blik zoals conservenblikken, drankblikjes, stalen siroopflessen 
► plastic tasjes, zakken en folies zoals broodzakken, zakken voor pasta en rijst, 

snoepverpakkingen, vlees- en kaasverpakkingen, folies om folders en tijdschriften 
► kuipjes, bekers en bakjes zoals kuipjes voor boter, paté, smeerkaas en koffiemelk, saus- en 

patatbakjes, bakjes en zakjes voor groenten, fruit en salades en bekers voor yoghurt, vla, 
slagroom en ijs 

► (knijp)flessen en flacons zoals knijpflessen voor sauzen, flacons voor was- en 
schoonmaakmiddelen, flessen voor shampoo, douchegel en badschuim, flessen voor olie en 
azijn en frisdrankflessen 

► plastic tubes, potjes en deksels zoals tubes voor tandpasta, crème en bodylotion, potjes voor 
gel, vitamines en medicijnen, plantenpotjes, deksels van pindakaas- of chocoladepastapotten 

► plastic plantenpotjes, zoals kweekpotjes 

Helemaal grijze container: restafval zoals 

► piepschuim verpakkingen 
► verpakkingen met aluminiumfolie erin verwerkt zoals verpakkingen van chips en filterkoffie 
► verpakkingen van medicijnen zoals doordrukstrips en dialysezakken 
► luiers, incontinentiemateriaal, hygiënemateriaal, gebruikt keukenrol 
► kattenbakkorrels zónder milieukeur 
► kurk (dit composteert slecht en daardoor geen groenafval) 
► kitkokers, verfblikken en lege spuitbussen 
► hard plastic zoals speelgoed, huishoudemmer en druiprek 

en uiteraard geldt: papier en karton bij het oud-papier, textiel in de textielbak, 
glas in de glasbak, frituurvet in de gele container (bij de supermarkt) et cetera. 




