
Wel in de GFT-bak
Keukenafval dat overblĳft als u aan het koken bent,
mag in de GFT-container. Denk aan groenteschil-
len, maar ook botjes en visgraten, mogen in de
groene bak. En natuurlĳk fruitresten. Ook pasta,
losse thee, koffieprut en eten dat niet meer 
geschikt is om op te eten, zoals een beschimmelde
boterham, kunnen bĳ het GFT. En hebt u lekker in
de tuin gewerkt? Fĳn groenafval, bloemen en 
planten gaan in de groene bak. Heeft u grotere
takken door snoeiwerk? De gemeente haalt 
deze gratis op (max 1 m3). Regel het online via
www.voorschoten.nl/afval-takken of bel het Klant
Contact Centrum.

Niet in de GFT-bak
Materialen als verpakkingen, luiers en koffiepads

horen niet bĳ het GFT. Maar ook kattenbakvulling,
potten, metaal, timmerhout en peuken horen 
bĳ het restafval. Dat kleine witte staae ziet er
misschien onschuldig uit: gewoon wat wit papier
met vermalen tabaksbladeren erin. Maar in iedere
sigaret zit een cocktail van chemicaliën, waaronder
formaldehyde, pesticiden, cyanide, kwik en arseen.
Sigaretten bevatten ook nicotine. Dat wil je niet in
de potgrond, waar weer groenten op groeien die
straks op uw bord terechtkomen. 

Duurzame verwerking
De gemeente Voorschoten streeft naar duurzame
verwerking van GFT. Om de week haalt de 
gemeente de minicontainers bĳ de laagbouw 
op en leegt zĳ de GFT-zuilen bĳ de hoogbouw. 
Dit ging in 2021 om bĳna 2.500 ton GFT. 

Zo’n 92,5 kilo GFT per inwoner. Omdat we 
denken dat direct in de keuken scheiden beter
werkt, stelt de gemeente Voorschoten in 2022
groenbakjes ter beschikking voor op het aanrecht.
Inwoners kunnen die later dit jaar aanvragen. 
Let op de artikelen in de krant. Deze bakjes hebben
een binnen-emmer. Zodat ze makkelĳk te legen en
schoon te maken zĳn.

Compost en biogas
We vinden het belangrĳk dat groenafval een nieuw
leven krĳgt en brengen het naar een duurzame 
afvalwerker, ofwel grondstoffenproducent. Die
verwerkt het groenafval tot fijne compost voor
gebruik in tuinen en grove compost voor de 
land- en tuinbouw en de potgrondindustrie. 
Het houtachtige materiaal wordt opgewerkt 
tot biomassa. Geschikt voor de opwek van 
bĳvoorbeeld duurzame energie of biogas. 
Zo krĳgt uw GFT een nieuw leven, samen 
maken we in Voorschoten het verschil!

www.voorschoten.nl/afval

GFT, ofwel groente-, fruit- en tuinafval, is een waardevolle grondstof. 
Uw klokhuizen, etensresten of gemaaid gras worden compost of biogas. 
Mooi toch? Het is dan wel belangrĳk dat het afval goed gescheiden is. 
Maar wat hoort nu in de GFT-container en wat moet juist bĳ het restafval? 

WĲZER MET 
DE AFVAL-

SCHEIDINGSWĲZER

Wat hoort in welke bak? De app 
Afvalscheidingswĳzer helpt u 
uitstekend op weg. Of kĳk op 

afvalscheidingswĳzer.nl. 

Een nieuw leven voor uw GFT!

HOP IN DE 
GROENE BAK

Met een klein groenbakje op 
het aanrecht, maakt u afval 

scheiden in de keuken gemakkelĳk. 
Verzamel etensresten in het bakje 
en als het vol is, gooit u het leeg 

in de groene kliko of de 
GFT-zuil bĳ de flat.


