
Geef uw etensresten
een nieuw leven

Breng ze naar de nieuwe
GFT-container in de Hoeken

Nieuwe
containe

r



Nieuwe container voor 
groente-, fruit- en etensresten
Gft en etensresten bevatten veel grondstoffen die voor 100% hergebruikt 
kunnen worden. Irado brengt uw gft en etensresten rechtstreeks naar een 
speciaal verwerkingsbedrijf. Daar wordt van uw gft en etensresten compost 
gemaakt. Compost kunt u gebruiken voor de planten op uw balkon.

Wat doet u               in de GFT-container?
 Tuinafval

  Theezakjes, koffiecups  
en koffiepads

 Volle stofzuigerzakken

  Honden- en kattenharen, 
honden- en kattenpoep, 
kattenbakkorrels

 Zand en grond

 Vogelkooizand 

 Luiers

  Tabak, sigaretten, sigaren, 
as uit asbak, barbecue  
en open haard 

  Frituurvet en olie

 Kauwgom

niet

Wat doet u in de GFT-container? 
   Schillen en resten van 

groenten en fruit

 Pinda- en notendoppen

 Brood- en kaaskorsten

 Schillen van aardappelen

  Theebladeren, papieren 
koffiefilters met koffiedik

  Gekookte etensresten

 

 Eierschalen

  Vleesresten, botjes, 
visresten en graten

 Jus en bakvet (gestold)

  Klein bloemen- en  
(kamer)plantenafval

 Mest van kleine knaagdieren

Zie ook www.irado.nl/capelle/gft



Het wordt makkelijker uw etensresten apart van  
het restafval te houden door een verzamelbakje  
te gebruiken op de plek waar het afval ontstaat:  
bij u in de keuken. U krijgt deze gratis van  
de gemeente Capelle aan den IJssel.

Verzamelbakje gebruiken

  Wist u dat?
  Gft kan 100%  

hergebruikt worden.

  Van het gft wordt compost 
en groen gas gemaakt. 

  Verzamel uw etensresten 
in een bakje op het 
aanrecht met daarin een 
composteerbaar biozakje of 
gebruik een oude krant. Zo 
gooit u het gemakkelijk weg.

  

  Composteerbare 
biozakjes kunt u kopen  
bij diverse supermarkten  
en zijn te herkennen aan  
het kiemplantlogo.

  Papieren wegwerpzakken 
(bijvoorbeeld van de groente-
boer) of een oude krant zijn 
volledig composteerbaar en 
ook goed te gebruiken voor 
het weggooien van gft.

Houd gft en 
etensresten apart 
en gooi ze weg in 

uw verzamelbakje.

Gebruik een 
composteerbaar  
zakje in het bakje  
om het makkelijk  
te kunnen legen.

Breng het  
volle zakje naar  

de GFT-container  
in de buurt. 

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Gratis

? ?



Zelf composteren in  
uw keuken of op uw balkon
In de keuken, op uw balkon of
binnenplaatsje kunt u ook zelf 
keukenafval composteren.  
Daarvoor bestaan verschillende  
kleinere systemen, zoals de
composteer trommel en de wormenbak.
Kijk op de website van Milieucentraal 
via www.irado.nl/composteren.

Tip

!Van gft tot compost
  Compost is plantaardige mest  

(bodemverbeteraar).

  Compost kunt u gebruiken  
voor uw balkonplanten.

  Gebruik compost alleen als  
extra toevoeging (niet teveel).

  Het scheiden van gft is voordeliger  
dan verbranden als restafval.

Meer
weten?

Kijk op 
www.irado.nl/capelle/gft


