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HUISHOUDELIJK AFVAL

Wel/niet lijst
voor gft-afval (GFT, GFT-E, GFE)
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) | Korte lijst
Wel

Niet

Groente- en fruitresten en schillen

Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook

Etensresten (ook botjes en graten)

Kauwgom

Brood, deeg, rijst, pasta

Luiers, incontinentiemateriaal

Losse thee, koffiedik

Theezakjes, koffiepads en -cups

Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van kleine knaagdieren,
met hun poep

Kattenbakvulling, vogelkooizand, dode dieren

Bloemen en planten

Tabak, peuken, as

Fijn tuinafval

Potten, stenen, balken, timmerhout, metaal
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Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) | Uitgebreide lijst
Keukenafval
Wel

Niet

Groente-, fruit- en snijresten en schillen

Verpakkingen van wat voor materiaal dan ook

Aardappelen, aardappelschillen, brood, rijst, deeg, pasta

Plastic tassen of zakken

Etensresten, gekookt of ongekookt, kliekjes

Drankverpakkingen van zuivel- en vruchtensappen

Zuivelproducten zoals kaas

Kaaskorst

Ei-, vis- en vleesresten, ook botjes en graten

Theezakjes, koffiepads en -cups

Jus en bakvet (gestold)

Frituurvet en olie

Notendoppen, (mossel)schelpen en eierschalen

Kauwgom

Losse thee en koffiedik (papieren filter mag er ook bij)
Koekjes, snoep, chocolade, noten, pitten, snacks

Fijn tuinafval
Wel

Niet

Bloemen en planten

Bloem- en plantenpotten, aardewerk

Klein/fijn snoeiafval, loof, gemaaid gras en bladeren

Steen, steentjes, grind, zand, grond, klei

Tuin- en potgrond

Kunstmest, bestrijdingsmiddelen, worteldoek, hydrokorrels

Takken, stronken, stammetjes

Balken, timmerhout, metaal

Dieren
Wel

Niet

Strooisel (hooi, stro, zaagsel) gebruikt voor kleine knaagdieren
(zoals cavia, konijn, hamster) met hun poep

Poep en mest van grote dieren, zoals hond, kat, paard en koe

(Restanten) diervoer

Kattenbakvulling en vogelkooizand
Haren, pluizen
Dode dieren of slachtafval

Hulpmiddelen bij afvalscheiden
Wel

Niet

Speciale composteerbare gft-inzamelzakken

Plastic zakken

Papier gebruikt om organisch afval (saus, vet, etensresten) op te
vegen: keukenpapier, servetten, wc-papier, papieren zakdoekjes

Lege inzamelzakken
Zakken van textiel
Bewaarbakjes
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Overig
Wel

Niet
Metalen zoals ijzer, blik, aluminium
Glas
Grote stukken of hoeveelheden papier, karton
Producten en verpakkingen van plastic, ook niet van bioplastic of
composteerbaar plastic
(Wegwerp)producten en verpakkingen van natuurlijke materialen,
zoals plantenpotten, bakjes, borden, bestek en rietjes van bamboe,
kokos, palmblad, mais, (suiker)riet of stro
Textiel
Kurk
As en kool van rookwaar, haard, kachel en barbecue
Tabak, sigaretten, sigaren, peuken, filters
Luiers, tampons, maandverband, incontinentiemateriaal
Wondverband, pleisters, medicijnen
Stofzuigerzakken en hun inhoud
(Fruit)stickers
Koffiebekers van welk materiaal dan ook

Kijk voor meer informatie op www.vang-hha.nl/gftlijst Juni 2020
De ‘Wel/niet lijst voor gft-afval, voorjaar 2020’ is een product van het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA, welke in samenwerking met Vereniging
Afvalbedrijven en Milieu Centraal wordt uitgevoerd door:
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