
         om groente-, fruit-, 
tuinafval en etensresten 
te scheiden

Tips

www.irado.nl/gft

Mag een theezakje
in de GF T-kliko?En een bananenschil?



Door groente-, fruit-, tuinafval en etens -
resten (GFT) te scheiden, kan er compost 
en groen gas van worden gemaakt.  
Compost is dé perfecte bodemverbeteraar, 
waar nieuwe planten en bomen weer van 
groeien. Helaas belandt er nog heel wat 
afval dat gescheiden kan worden bij  
het restafval. Zonde! Help jij mee om je afval 
beter te scheiden?

GFT

Papier
en karton

Restafval Overig Textiel

Glas

PMD

Waarom GFT scheiden?

 Resten van groente, fruit en aardappelen
 Vlees- en visresten
 Pinda- en notendoppen en eierschalen
 Losse theebladeren en koffiedik
 Brood
 Klein tuinafval
 Stro en hooi van kleine knaagdieren

 Theezakjes
 Honden- en kattenharen
 Kattenbakvulling
 Hout en dikke takken
 Zand en grond
 (Volle) stofzuigerzakken
 As uit asbak en open haard

Wat mag          bij het GFT en wat          ?wel niet

Weten wat er nog meer               en              
bij het GFT hoort?

Kijk op www.irado.nl/gft of bekijk 
de Afvalwijzer op www.irado.nl/afvalwijzer.

wel niet

Ook etensrestenhoren in de GF T-kliko

Gooi geen ander afval bij het GFT. 
Vervuild GFT kan niet worden gecomposteerd.Tip!



De kringloop van GFT

Maak je eigen compost
Compost maken kun je ook zelf. Kijk op www.irado.nl/composteren.

Van het GFT dat jij scheidt wordt compost gemaakt.
Hoe? Dat lees je hieronder.

Scheid je groente-, 
fruit-, tuinafval
en etensresten.
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Gooi GFT in
je eigen kliko voor GFT

of in een GFT-
verzamel container

in de wijk.

2Compost is een
natuurlijke voedings stof 
die je kunt gebruiken om 
bijvoorbeeld groente en 

fruit te kweken
in je (moes)tuin.
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Irado haalt
het GFT op en

brengt het naar
de verwerker. 
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Bij de verwerker wordt GFT

in 6 tot 7 weken omgezet in compost.
Dat doen de bacteriën en schimmels

die van nature al in GFT zitten.
Wormen en andere kleine beestjes

helpen daar ook een handje bij.
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Lekker recyclen allemaal. Goed bezig!
Meer weten: www.irado.nl/gft

Ben ik leeg?
•  Maak me schoon met water 

en azijn of groene zeep
•  Leg een krant of stro op mijn 

bodem
•  Hang een oude panty met 

mottenballen binnenin

Maden voorkomen?
•  Verpak etensresten in  

bijvoor beeld een krant of een 
biologisch afbreekbare afvalzak

Zo maak je de kliko minder 
aantrekkelijk voor vliegen en 
voorkom je dat vliegen hun eitjes
in etensresten leggen

Word ik over een paar
dagen geleegd?
•  Gooi GFT zo droog mogelijk in mij
•  Laat etensresten eerst uitlekken 

en gemaaid gras een dag drogen
•  Verpak etensresten direct, 

bijvoorbeeld in een oude krant
•  Strooi wat zout, kalk of azijn op 

het GFT
•  Leg een tak klimop (hedera) 

tussen het GFT

Toch last van maden?
•  Maak me schoon met kokend 

water
•  Of gebruik een milieuvriendelijk 

bestrijdingsmiddel

Houd mij schoon en fris


