Afvalcontainers
RD Maasland zorgt in de gemeenten Maasgouw, Leudal en
Roerdalen voor het inzamelen van het huishoudelijk afval. Dit is het
afval dat ontstaat bij de mensen in en rondom het huis. In de ene week wordt
het restafval en in de andere week het GFT-afval (Groente-Fruit-Tuin) ingezameld.
Naast groente-, fruit- en tuinafval kun je ook plastic verpakkingen, papier, textiel (en schoenen),
glas en batterijen apart inleveren. Wij kunnen het afval dan hergebruiken of recyclen en dan hoeven we
minder afval te verbranden. Dat is beter voor het milieu. Zo wordt afval weer een grondstof!

Afvalcontainers
Iedereen heeft thuis een grijze container voor het restafval en een groene
container voor het GFT. Op de afvalkalender van de gemeente staat op welke
dag het afval wordt ingezameld. Alle inzamelroutes beginnen om 07.30 uur. De
containers moeten dan klaar staan.
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DIFTAR
Er zijn containers van verschillende grootte:
Rest-afval 240- 140 – 80 - 60 liter GFT-afval 140 - 80 - 60 - 40 liter
Ieder huishouden bepaalt zelf welk volume container hij wil hebben. Hoe
groter de container hoe meer afvalstoffenheffing de gemeente in rekening brengt. Als je het afval goed scheidt kun
je gebruik maken van een kleine container en betaal je dus minder! Huishoudens kunnen 14x Restafval en 26x GFT-afval
aanbieden in het basistarief. Zet je de container vaker aan de straat? Dan brengt de gemeente hier extra kosten voor in
rekening. Dit noemen we het zogenaamde DIFTAR-systeem. Ofwel ‘de vervuiler betaalt’.
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Wist je dat?
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GFT staat voor groente-, fruit-, en tuinafval?
Het meeste GFT-afval ontstaat in de keuken? Denk maar aan klokhuizen, aardappelschillen en etensresten.
Er van GFT-afval compost wordt gemaakt dat gebruikt wordt in tuinen, plantsoenen en sportvelden?
Compost een soort plantaardige mest is die goed is voor planten?
Je ook thuis zelf kan composteren in een compostbak? Je vermindert dan de afvalberg en als beloning
krijg je goede bodemverbeteraar voor in de tuin.
• De houtachtige delen van GFT-afval, zoals stronken en takken, omgezet kunnen worden tot biomassa en dat
biomassa gebruikt wordt voor duurzame energie?

Oud papier
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Wist je dat?

?

Van oud papier en karton kun je weer nieuw papier maken. Dit kan maar liefst zes keer!
Oud papier wordt opgehaald door de verenigingen. Daar krijgen ze geld voor. Zij brengen het papier naar de papierfabriek. Daar wordt het papier gewassen, zodat de inkt
eraf gaat. Als het weer droog is, maken speciale machines ‘draden’ die daarna worden
samengeperst tot grote rollen papier. Daarvan kunnen nieuwe kranten, tijdschriften en
boeken worden gemaakt. Het apart inzamelen van papier is dus erg nuttig. Want dan
hoeven er minder bomen te worden gekapt om nieuw papier te maken. Dat scheelt miljarden kilo’s hout! Ook is er minder stroom nodig om nieuw papier te maken. Dubbel zoveel winst dus!
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• nietjes of paperclips in de papierfabriek uit het papier worden gehaald?
• Vies, vet of vochtig papier, zoals pizza- en taartdozen, niet gerecycled
kunnen worden? Dat mag daarom niet bij het oud papier.
• In drankkartons van melk, sap of yoghurt een plastic laagje zit?.
Deze horen (nog) bij het restafval.
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