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Afval 

Waarom afval scheiden en inzamelen? 

 

• Het is beter voor het milieu 

• Het levert geld op 
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Groente-, fruit- en tuinafval 

 

• Elk jaar halen we in Nederland 1,3 miljoen ton GFT-
afval op en daarmee besparen we 105 miljoen kg 
CO₂. Dit staat gelijk aan een auto die bijna 20.000 
rondjes om de aarde rijdt!  

• We kunnen dit verdubbelen  

    door de 1,3 miljoen ton die nog 

    verloren gaat ook op te halen.  
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Groente-, fruit- en tuinafval 

 

• Scheid groente-, fruit-, en 
tuinafval van het restafval. Van 
deze soort afval kan biomassa 
gemaakt worden, wat gebruikt 
wordt voor duurzame energie
  



Afval 

Groente-, fruit- en tuinafval 

 

• Neem kippen voor je gft-afval, 
het meeste vinden ze heerlijk en 
je krijgt er eitjes voor terug. Dit 
scheelt weer verpakkings-
materiaal en distributie.  

• Wanneer je over een grote(re) 
tuin beschikt kun je overwegen 
om een composthoop te maken. 
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Groente-, fruit- en tuinafval 

 

• Maak van GFT-afval uw eigen 
compost. Dat bespaart 
transport en verpakking en 
het levert gratis meststof op 
voor uw planten.  
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Textiel 
 
• De recycling van textiel de 

hoogste CO₂ -besparing geeft 
van de recyclebare afvalstromen. 
De recycling van 1 kg textiel 
bespaart een uitstoot van 3,4 kg 
CO₂. Dat staat gelijk aan 18 km 
autorijden. 

• Ingeleverde kleding wordt door 
organisaties naar arme landen 
gestuurd.  
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Papier 
 
• Ook papier is herbruikbaar en 

wel voor 100%! Op dit moment 
wordt 75% van het papier 
hergebruikt.  

• Door oud papier als grondstof 
voor nieuw papier te gebruiken, 
besparen we in Nederland per 
jaar genoeg hout om een 2 
meter hoge schutting van 
Amsterdam naar Parijs te 
bouwen 
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Papier 

 

• Plak een Ja/Nee of een 
Nee/Nee sticker op de 
brievenbus. Dat bespaart 
maar liefst 34 kilogram 
drukwerk per brievenbus per 
jaar. 
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Glas 

 

• Glas is ook voor 100% 
herbruikbaar 

• Van 1 kg glas uit de glasbak 
kan 1,2 kg natuurlijke 
grondstoffen bespaart 
worden.  



Slim Wonen voor Kopers 

Kijk voor meer tips op: 

www.slimwonengaasperdam.nl 
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