Soorten gft en het voorkomen van nare geurtjes
Wat mag er in de gft -huiscontainer?
Onder gft verstaan wij: schillen en etensresten van bijvoorbeeld groente en fruit, maar ook andere
maaltijdresten zoals vlees, vis, kip, eierschalen, graten, botjes, doppen van pinda’s en noten, kaaskorsten,
brood, koffiedik, koffiefilters, theebladeren en theezakjes. Uitgezonderd de piramidevormige plastic theezakjes
omdat deze niet afbreekbaar zijn en dus het bij plastic afval horen. Composteerbare zakjes met kiemplantlogo
mogen ook in de gft-container.
Het afval uit de tuin kan bestaan uit snoeiafval en kortgemaakte takken, bladeren, gras, kleine beetjes stro en
(kamer)planten zonder pot en aarde dus alleen restjes potgrond.
Kleine beetjes mest of zaagsel van kleine huisdieren kunt u ook kwijt in de gft-container.
Mag ik mijn gft verpakt in de huiscontainer gooien?
Nee, het enige wat in de container mag zijn composteerbare zakjes. Ander verpakkingsmateriaal mag niet in
de huiscontainer met uitzondering van een dun laagje krantenpapier tegen eventuele nare geurtjes.
Wat mag ik niet in de gft-huiscontainer gooien?
Schone en bruikbare compost maken van gft-afval is alleen mogelijk als het gft-afval niet vermengd is met
ander afval.
Daarom is het belangrijk dat onderstaand afval niet in de gft-huiscontainer komt maar bij het restafval:
 as uit asbakken en de open haard, honden- en kattenharen, niet biologische kattenbakkorrels,
schelpen (van bijvoorbeeld mosselen);
 luiers, stofzuigerzakken en inhoud, vogelkooizand, zand en graszoden, kauwgom en lucifers;
 sigarettenpeuken en slachtafval;
 olie en frituurvet (met of zonder verpakking).
Plastic gaat in de PMD container (plastic, metaal en drankenkartons), papier en karton gaat in de
papiercontainer, glas brengt u naar de glasbak en textiel mag in de textielcontainer. Grof tuinafval brengt u
naar het milieupark. U kunt ook gratis een ophaalafspraak maken.
Gaat een gft-bak niet stinken?
Het kan zijn dat er nare geurtjes ontstaan. Als u op de juiste manier omgaat met uw gft-afval, dan kunt u dit
grotendeels voorkomen.

Hoe beperk ik de overlast van geurtjes of ongedierte in de zomer?
 Verpak vlees- en visresten eerst in dun krantenpapier.
 Gooi geen los afval in de afvalbak, maar gebruik altijd een (bio) afvalzak en sluit deze goed af. Let
op: gebruik biologisch afbreekbare afvalzakjes voor afval die in de gft-container mogen.
o De biologisch afbreekbare afvalzakjes zijn te koop in verschillende maten bij verschillende
supermarkten
 Laat uw gemaaid gras een dagje drogen en laat vochtig (gft)-afval eerst uitlekken of drogen voordat
het in de gft-huiscontainer gaat.
 Zet de huiscontainers voor zover mogelijk in de schaduw.
 Zorg dat alle deksels van uw huiscontainers kunnen sluiten. Zo zorgt u ervoor dat er geen vliegen bij
uw afval komen.
 Maak de huiscontainers – vooral de bodem - regelmatig schoon met (regen)water en groene zeep.
 Leg een oude krant op de bodem van uw huiscontainer voor gft-afval.
 Gooi af en toe een handjevol strooikalk, patentbloem of meel in de gft-huiscontainer. Deze nemen
vocht en geurtjes op.
Wat als ik toch maden heb?
Bij warm weer kan het soms voorkomen dat er maden in de afvalcontainer ontstaan. U kunt dit
beperken/tegengaan door vleesresten in te pakken in biologisch afbreekbare zakjes zodat vliegen er niet bij
kunnen. U kunt ook mottenballen in de bak hangen. Als er toch maden ontstaan, bestrijd ze dan met heet
water en/of een scheut azijn.
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Kan het gft-afval in de zomer vaker worden opgehaald tegen de stank?
Gemeente Rotterdam haalt inmiddels bij 50.000 huishoudens gft op. Vanwege deze aantallen is het voor de
gemeente niet meer haalbaar om het gft wekelijks op te halen i.p.v. tweewekelijks.
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