AFVALWIJZER GEMEENTE VOORSCHOTEN

Voorschoten maakt het verschil
Met deze afvalwijzer wil de gemeente Voorschoten inwoners bewust
maken van het verschil dat we samen kunnen maken door ons afval te
scheiden. Afval scheiden is eigenlijk heel makkelijk. En deze afvalwijzer
helpt daarbij! U wilt toch ook dat uw leefomgeving net zo schoon en
aangenaam blijft als u altijd gewend was? Want wie zijn afval scheidt,
maakt steeds weer een klein verschil. En dat maakt samen een wereld
van verschil!
Milieuparkjes in Voorschoten
Om het scheiden van afval zoveel mogelijk te stimuleren, zijn er
in Voorschoten 31 milieuparkjes waar u glas kwijt kunt. Bij de
winkelcentra zijn deze gecombineerd met een container voor papier en
plastic verpakkingsafval. Op een aantal locaties staan ook containers
voor de inzameling van textiel.
Kijk op voorschotenmaakthetverschil.nl voor:
• Afvalkalender
• Afvalcontainer aanvragen
• Papiercontainer aanvragen
• Locaties milieuparkjes
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Groente-, fruit- en tuinafval
Wat mag er in de GTF-bak?

WEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etensresten
Eierschalen
Fruit
Groente
Kaaskorsten
Kattenbakkorrels met milieukeur
Koffiefilter met koffiedik
Loof
Onkruid, gras, bladeren en snoeiafval
Planten en bloemen
Stro
Theebladeren en theezakjes
Uitwerpselen van kleine huisdieren, zoals duiven en konijnen

NIET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aarde, potgrond, tuinaarde en zand
Asbakafval
Haren van mens en dier
Houtskool (barbecue)
Kattenbakkorrels zonder milieukeur
(Kerst)bomen
Luiers
Papier
Plantenpotten
Plastic zakken
Schelpen
Stofzuigerzakken en inhoud
Turfmolm
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Waarom groente-, fruit- en tuinafval scheiden?
GFT-afval is dat deel van het huishoudelijk afval dat van organische
oorsprong is en verwerkt kan worden tot compost. Compost is een
waardevolle grondstof en kan ook omgezet worden in biogas. Met
biogas kan weer elektriciteit en warmte worden opgewekt. Als het
GFT-afval niet van het restafval wordt gescheiden, komt het terecht
in de verbrandingsoven. Dit kost grondstoffen in plaats van dat het
grondstoffen oplevert. Daarnaast kost het twee keer zoveel geld om
restafval te verwerken in vergelijking met GFT-afval.
Wel of geen zak in de GFT-bak?
U mag een zak gebruiken om uw GFT-bak schoon te houden. Deze
zak moet wel voorzien zijn van het kiemplantlogo, andere zakken zijn
schadelijk voor het verwerkingsproces. Graag de zak voor het ledigen
van de GFT-bak naar binnen vouwen, anders komt deze klem te zitten
tussen de bak en de installatie van de vuilniswagen.
Wel of geen plantenpotten in de GFT-bak?
U mag geen plastic of aardewerk plantenpotten in de GFT-bak gooien.
Plastic potten horen bij het plastic verpakkingsafval en aardewerk kunt
u naar het Afvalbrengstation brengen.
Wat doe ik met mijn kerstboom?
Kerstbomen worden in de eerste of tweede week van het nieuwe jaar
ingezameld. De gemeente biedt een aantal verzamellocaties aan. Hier
is uw kerstboom € 0,50 waard. Vooral kinderen proberen ieder jaar
zoveel mogelijk bomen te verzamelen. De gemeente beoogt hiermee
zoveel mogelijk kerstbomen in te zamelen en voorkomt hiermee dat
deze op straat blijven liggen.
Waar?
U kunt GFT-afval scheiden in een GFT-bak (laagbouw). In 2018
worden bij de hoogbouw speciale GFT-containers geplaatst die alleen
toegankelijk zijn voor de bewoners van de hoogbouw.
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Plastic verpakkingen en drankenkartons
Wat mag er in de plastic bak?

WEL
• Blisterverpakkingen voor o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven
• Drankenkartons voor vruchtensap, water, wijn, fris en zuivel
• Flacons voor wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, crème en
shampoo
• Folies van tijdschriften en reclamefolders
• Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise
• Plastic bakjes, bekers, flacons, tasjes en zakjes voor
consumptieproducten
• Plastic deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
• Plastic plantenpotten
• Plastic flessen voor frisdrank, water, zuivel, olie en azijn
• Potjes voor gel, medicijnen, vitamines
• Tubes voor gel, crème, bodylotion en tandpasta

NIET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bier- en frisdrankdopjes
Chips verpakkingen
(Conserven)blikken
Doordrukstrips (pillen of kauwgom)
Frisdrankblikjes
Make-up verpakkingen
Piepschuim fastfoodverpakkingen of verpakkingsvulmateriaal
Resten papier, karton of folie
Verpakkingen van chemisch afval zoals kitkokers of een lege fles
terpentine
• Andere harde plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals
tuinstoelen, speelgoed, kratten
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Waarom plastic verpakkingen en drankenkartons
scheiden?
Plastic verpakkingsmateriaal kan als grondstof dienen voor nieuwe
verpakkingen en voor de productie van bijvoorbeeld vloerbedekking,
tennisballen, automaterialen, golfballen en fleecekleding. Ook hoeft er
minder afval de verbrandingsoven in. Dit levert een behoorlijke kostenen energiebesparing op.
Waar?
Plastic verpakkingen en drankenkartons kunt u wegbrengen bij de
verschillende milieuparkjes verspreid door Voorschoten. Kijk op
voorschotenmaakthetverschil.nl voor de locaties van de milieuparkjes.
Gooi plastic niet los in de container maar verzamel dit in een zak zodat
bij het ledigen van de container niet alles wegwaait.
Wat voor zak in de plastic bak?
Plastic dient in een afgesloten zak in de container gedeponeerd te
worden. Los afval is heel licht waardoor het gemakkelijk wegwaait bij
het ledigen van de container. Voor het plastic verpakkingsafval kunt u
gratis zakken ophalen bij diverse ophaalpunten.
Mag een plastic tuinstoel bij het plastic verpakkingsafval?
Nee, een tuinstoel is grofvuil en hoort niet in de
container voor het plastic verpakkingsafval.
Wat doe ik met metalen verpakkingen zoals blik?
Metalen verpakkingen worden niet gescheiden ingezameld en kunt u
bij het restafval gooien.
Moet ik plastic afval schoonmaken?
U hoeft het plastic niet schoon te maken of af te wassen. Zorg wél
dat alle plastic verpakkingen leeg zijn en verwijder papier, karton of
aluminium(folie)resten.
Mag een kartonnen drinkverpakking bij het plastic afval?
Ja, verpakkingen voor vruchtensap, water, wijn, fris en zuivel noemen
we drankenkartons en bevatten behalve karton ook een kunststof
coating. Deze verpakkingen mogen bij het plastic afval.
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Glas

Wat mag er in de glasbak?

WEL
• Cosmetische artikelen, verpakt in glas (behalve nagellakflesjes
en -remover)
• Glasverpakkingen (groot en klein)
• Glasservies
• Glazen flessen
• Glazen medicijnverpakkingen (leeg!)
• Glazen potten

NIET
• Drinkglazen/theekopjes die niet van glas zijn
• Gloeilampen/spaarlampen (Klein Chemisch Afval)
• Glazen medicijnverpakkingen met inhoud (inleveren bij apotheek,
Chemokar of KCA-depot)
• Glazen ovenschalen
• Keramiek en/of stenen kruiken (geeft ernstige problemen in het
recyclingproces)
• Kristal
• Kunststofflessen
• Nagellakflesjes en -remover (Klein Chemisch Afval)
• Porselein
• Spiegels
• Vlakglas (kapotte glasruiten)
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Waarom glas scheiden?
Glas is eindeloos te hergebruiken zonder kwaliteitsverlies. Elke kilo
scherven spaart maar liefst 1,4 kilo natuurlijke grondstoffen uit.
In Voorschoten wordt glas op kleur gescheiden, dat is nodig om het
glas zo goed mogelijk te kunnen recyclen.
Waar?
Glas kunt u wegbrengen bij de verschillende milieuparkjes verspreid
door Voorschoten. Kijk op voorschotenmaakthetverschil.nl voor de
locaties van de milieuparkjes. Het weggooien van glas in de container
kán geluidsoverlast veroorzaken. Respecteer de nachtrust van de
bewoners in de omgeving en gebruik de container alleen tussen 08.00
en 22.00 uur.
Moet ik mijn glas omspoelen voordat ik het naar de glasbak breng?
Nee, dat hoeft niet. Bij het omspoelen wordt er onnodig schoon water
gebruikt en dat is juist slecht voor het milieu. Bij de eindverwerker
worden dopjes, kroonkurken en doppen machinaal gescheiden van
het glas. Daarna wordt het pure glas op grote bergen opgeslagen en
doen de bacteriën de rest. Na een aantal maanden is het glas helemaal
schoon en klaar voor hergebruik.
Mag ik glas of ander afval naast de container neerzetten?
Nee, glas dient u altijd in de container te gooien, een zak of doos gooit
u in de daarvoor bestemde container of neemt u weer mee naar huis.
Los afval rond de container geeft een rommelig straatbeeld maar is
ook een risico voor kinderen, dieren en het milieu.
Levert glas geld op?
Ja, voor flessenglas ontvangt de gemeente een kleine vergoeding.
Helaas niet meer zoveel als vroeger maar omdat glas relatief een zwaar
product is mag dit zeker niet in het restafval komen. We missen dan
de opbrengst en moeten vervolgens betalen voor meer restafval.
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Papier en karton

Wat mag er in de papierbak?

WEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadeaupapier
Eierdozen
Enveloppen (inclusief vensterenveloppen)
Faxpapier
Golfkarton
Papieren zakken
Kartonnen en papieren verpakkingsmaterialen
Kranten
Reclamedrukwerk (zonder de plasticfolie verpakking!)
Telefoongidsen

NIET
• Behang
• Doorslagpapier
• Drankenkartons voor vruchtensap, water, wijn, fris en zuivel
(bij plastic!)
• Geplastificeerd papier
• Nat, vuil en/of vet papier en karton, zoals pizza- en taartdozen
• Ordners en ringbanden
• Sanitair papier (papieren zakdoekjes, wegwerpluiers, toiletpapier)
• Vinyl
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Waarom papier scheiden?
Door het scheiden van papier en karton besparen we hout en energie,
want het scheiden van 1.000 kilo oud papier bespaart 3,3 bomen.
Ook besparen we een hele berg afval, want papier kan tot wel
zeven keer hergebruikt worden. De gemeente hoeft minder
verwerkingskosten te betalen en dat is goed voor de portemonnee van
de gemeente én van u.
Dat kan platter!
Maak kartonnen dozen zo plat mogelijk en deponeer ze ín en niet náást
de papiercontainer. Het platmaken levert nog een extra voordeel voor
het milieu op, aangezien de vuilniswagen dan twee keer zoveel papier
en karton kan meenemen en minder vaak hoeft te rijden.
Kan de opening van de papiercontainer groter gemaakt worden
voor het deponeren van dozen?
Nee, de opening kan niet groter aangezien dat gevaarlijk is voor kleine
kinderen. Maak uw kartonnen doos netjes plat en zorg dat deze de
opening niet kan verstoppen.
Gratis papiercontainer?
U kunt een gratis blauwe papiercontainer aanvragen, die wordt iedere
twee weken geledigd.
Moet ik nietjes uit papier halen?
Nee, nietjes worden er bij de eindverwerker uitgefilterd.
Papier thuis laten ophalen?
Papier wordt bij de laagbouw huis-aan-huis twee keer per maand
ingezameld via de grijze of blauwe container. De inzameling van papier
is steeds de dag nadat de grijze container met restafval is geleegd. De
inzameldata staan op de afvalkalender.
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Mag een kartonnen melkpak bij het papier?
Nee, een melkpak, maar ook de papieren koffiebeker noemen we een
drankenkarton en bevat behalve karton ook een kunststof coating die
bij de eindverwerking heel schadelijk is voor de kwaliteit van het papier.
Drankenkartons mogen bij het plastic verpakkingsafval.
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Klein Chemisch Afval

Wat mag er bij het Klein Chemisch Afval?

WEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accu’s
Aceton
Ammoniak/spiritus
Batterijen
Beits
Benzine
Bestrijdingsmiddelen
Bleekwater
Brandblussers
Energiezuinige lampen
Fotofixeermiddel of ontwikkelaar
Gasflessen
Gootsteenontstopper (vloeibaar)
Houtverduurzamingsproducten
Injectienaalden
Insecticiden
Inkt
Kit
Koper en zilverpoets
Kwasten met uitgeharde verf
Loodwikkels
Lijm
Meubelolie
Kwastreiniger
Kwastontharder
Kwikthermometers
Kwikschakelaars, zoals niet-digitale verwarmingsthermostaten
Lampenolie
Lak
Medicijnen
Motorolie
Naalden en spuiten
Petroleum
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remolie
Olie (afgewerkt)
Oliefilters
Ontsmettingsmiddelen
Ontvettingsmiddelen
Ontkalker
Ovenreiniger
Salpeterzuur
Spaarlampen
Terpentine
Thinner
TL- en LED lampen
Verf
Verfafbijtmiddel
Verfverdunner
Wasbenzine
Zwavelzuur
Zoutzuur

NIET

Dit afval mag allemaal bij het restafval
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balpennen/Viltstiften
Cassettebandjes
Cd/dvd schijfjes
Diskettes en floppy’s
Correctievloeistof (zoals Tipp-Ex)
Cosmetica
Dia’s/foto’s/negatieven
Frituurvet
Halogeenlampen
Nagellak
Nagellakremover
Plamuur
Rookmelders
Smeervet
Spuitbussen leeg
Verfblikken leeg
Vlekkenwater/vlekverwijderaar
Vlooienbanden
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Wat is Klein Chemisch Afval?
Klein Chemisch Afval (KCA) is afval dat schadelijk is wanneer het in
het milieu terechtkomt. Veel van het KCA wordt daarom verbrand bij
extreem hoge verbrandingstemperaturen, zodat de milieuschade tot
een minimum beperkt blijft.
Waar?
Klein Chemisch Afval kunt u apart inleveren bij de chemokar aan de
Koninklijke Marinelaan 21 in Voorschoten. Kijk voor de openingstijden
op www.voorschotenmaakthetverschil.nl
Chemisch afval kunt u ook inleveren bij het Afvalbrengstation van
Avalex aan de Hogeboomseweg 6 in Wassenaar. Hiervoor moet u uw
Avalex pasje meenemen. De openingstijden vindt u op de website van
Avalex.
Is frituurvet chemisch afval?
Nee, frituurvet is geen chemisch afval en mag bij het restafval. Toch
mag u dit inleveren, wij zorgen dan dat het separaat wordt verwerkt.
Gooi het in geen geval in het toilet of in het riool. Het vet gaat zich
vermengen met ander vuil waardoor verstoppingen ontstaan.
Mag chemisch afval bij het restafval?
Nee, de verbrandingstemperaturen bij de eindverwerker zijn te laag om
het chemisch afval goed te verbranden. Verder is chemisch afval vaak
ook gevaarlijk voor de omgeving, zeker als verschillende stoffen bij
elkaar komen. Chemisch afval kunt u daarom altijd gratis aanbieden.
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Restafval
Afval dat na scheiding overblijft is restafval. Dit afval hoort in de grijze
container. Dit restafval wordt verbrand in speciale afvalinstallaties.
Daarom is het belangrijk dat herbruikbare materialen hiervan
gescheiden blijven. Gooi dus geen plastic, drankenkartons, GFT-afval,
papier, glas of chemisch afval in de grijze bak.
Snoeiafval
Snoeiafval en takken van struiken en bomen kunt u iedere week gratis
laten ophalen door de gemeente. Takken dienen gebundeld en zonder
ander afval aangeboden te worden. Leg de takken op een voor de
vuilniswagen bereikbare plek neer. Vul het aanvraagformulier in op
voorschotenmaakthetverschil.nl.
Textiel
Onder textiel verstaan we kleding, lakens, dekens, lappen stof,
gordijnen en handdoeken. Van al het textiel dat via de containers op de
milieuparkjes wordt ingezameld, wordt maar liefst 70 procent opnieuw
gebruikt. De resterende 30 procent is te verwerken tot bijvoorbeeld
isolatiemateriaal of grondstof voor papier en asfalt. U kunt textiel
aanbieden bij de textiel containers op de milieuparkjes of meegeven bij
huis-aan-huis inzamelingen.
Bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval is álle afval die vrijkomt bij sloop, bouw of
verbouwing van uw huis of tuin. Denk hierbij aan puin, tegels,
tuinschuttingen, gipsplaten, hout, plantenbakken, keukenkasten of
dakpannen. In principe is alles wat u bij een verhuizing redelijkerwijs
achterlaat bouw- en sloopafval. Bij twijfel neemt u contact op met het
Klant Contact Centrum van de gemeente.
Wit- en bruingoed
Het recyclen van witgoed (o.a. koelkasten, (af)wasmachine, droger,
oven) en bruingoed (o.a. televisie, radio, fotocamera) spaart het
milieu doordat onderdelen uit apparaten opnieuw te gebruiken zijn.
Kringloopbedrijf Holland haalt wit- en bruingoed gratis bij u op.
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Kringloop
Kringloopgoederen zijn (oude) spullen die u niet meer nodig heeft maar
die een ander nog goed zou kunnen gebruiken. Kringloopgoederen
kunt u zelf wegbrengen naar kringloopwinkels of laten ophalen door
kringloopbedrijf Holland. De gemeente Voorschoten heeft met dit
bedrijf een contract voor het ophalen van bruikbare kringloopgoederen
en het ophalen van alle afgedankte elektrische apparaten.
Grofvuil
Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is om in een
vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking.
De gemeente haalt alle grofvuil op afspraak bij u thuis op, maar er zijn
wel spelregels, kijk hiervoor op de website of neem contact op met het
Klant Contact Centrum. Bouw- en sloopafval wordt niet meegenomen.
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Afval wegbrengen
Aanbiedregels minicontainers
Zet uw container:
• Tussen 7.00 en 7.30 uur op de aanbiedplaats
(bij voorkeur twee aan twee)
• Niet onder een verkeersbord, boom of achter een
geparkeerd voertuig
• Met het handvat naar het trottoir
• Langs de rijbaan naast de andere containers
• Met gesloten deksel
• Plaats geen los afval bij uw container
(dit wordt niet meegenomen)
• Haal uw lege container zo snel mogelijk van de straat
Extra container voor restafval?
Bij huishoudens van vijf personen of meer is het mogelijk een extra
grijze afvalcontainer aan te vragen.
Afvalbrengstation
Als inwoner van Voorschoten kunt u uw grof huishoudelijk afval, Klein
Chemisch Afval en bouw- en sloopafval zelf brengen naar het Avalex
Afvalbrengstation in Wassenaar. Hiervoor heeft u de Avalex pas nodig.
Adres: Hogeboomseweg 6 (Zijlwatering),
2241 BG in Wassenaar
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag 08.00 – 16.00 uur
Zaterdag 13.00 - 17.00 uur

Meer informatie over afval scheiden vindt u op:
www.voorschotenmaakthetverschil.nl
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