
Beter afval scheiden
Maassluis gaat over op een nieuwe manier van afval inzamelen. 
Een manier die beter is voor het milieu en kosten bespaart. 
In deze flyer leest u wat er gaat veranderen en wat de belangrijkste 
doelen zijn. In het begin is het misschien even wennen om uw afval 
zo zorgvuldig mogelijk te scheiden. Maar u staat er niet alleen voor. 
De gemeente helpt u zoveel mogelijk. 

Samen halen we meer uit afval!

Wat verandert er voor u? 

De nieuwe aanpak is misschien even wennen, maar we gaan het scheiden van afval zo 

makkelijk mogelijk voor u maken. 

Woont u in de laagbouw in Burgemeesterswijk of Het Balkon, dan wordt 
dit de nieuwe situatie:

• Uw containers aan huis: een voor groente- fruit-, tuinafval en etensresten (bioafval)

• Een aantal ondergrondse containers voor restafval in de wijk wordt omgebouwd

tot container voor plastic, metaal en drinkpakken (PMD)

• Textiel, glas en papier brengt u naar een verzamelcontainer in de wijk of bij

het winkelcentrum.

• Voor de ondergrondse containers heeft u een afvalpas nodig.

Woont u in de hoogbouw in Burgemeesterswijk of Het Balkon, dan wordt 
dit de nieuwe situatie: 

• In de directe omgeving van uw wooncomplex staan meerdere (ondergrondse)

containers voor PMD en voor restafval. 

• Voor het inzamelen van bioafval kunt u gebruik maken van de afsluitbare cocon.

• Textiel, glas en papier brengt u naar een verzamelcontainer in de wijk of bij

het winkelcentrum.

• Voor de ondergrondse containers en afsluitbare cocons heeft u een afvalpas nodig.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.maassluis.nl/samenhalenwemeeruitafval of stuur een 

e-mail naar afvalscheiden@maassluis.nl.



  
Veel Maassluizers scheiden hun afval al op de juiste wijze. 
Maar het wordt pas echt een succes als we dit met z’n allen 
gaan doen. Samen kunnen we meer uit afval halen.

   

Hergebruik
Veel van de grondstoffen in ons afval kunnen prima worden gerecycled. Zo kan er van het 

plastic dat u weggooit bijvoorbeeld speelgoed worden gemaakt. Textiel wordt onder meer 

verwerkt in nieuwe tapijten. Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (bioafval) wordt gebruikt 

voor biogas en compost. En van kartonnen drinkpakken kan behang worden gemaakt. 

Duurzaamheid
Samengevat: recycling en hergebruik van materialen is goed voor het milieu. Hoe meer 

grondstoffen we uit afval kunnen halen, hoe minder nieuwe grondstoffen we nodig hebben. 

Zo zorgen we ervoor dat we de aarde niet uitputten. Maar ook: hoe minder restafval we 

overhouden, hoe minder er verbrand hoeft te worden. En dat bespaart geld en dat is beter 

voor het milieu. Allemaal redenen om zo efficiënt mogelijk om te gaan met afvalverwerking. 

Dus doe mee! 

Het begint bij u thuis! 
In Maassluis is er veel restafval per inwoner. We zitten ruim boven het Nederlandse 

gemiddelde. Dat willen we graag veranderen. Een van de manieren om deze hoeveelheid 

te verminderen, is thuis herbruikbare grondstoffen scheiden van de rest van het afval. 

Ons doel is de hoeveelheid restafval per inwoner aanzienlijk te verminderen. 

Een flinke uitdaging. En die begint bij u thuis met beter afval scheiden. 

Bij het woord afval denken de meeste 

mensen meteen aan volle prullenbakken 

en vieze vuilniszakken. Aan opruimen 

en weggooien. Wat moet je anders 

met afval? Het antwoord is: zoveel 

mogelijk scheiden. Want veel afval is 

geen afval, maar een grondstof voor 

nieuwe producten. Hoe eerder we 

deze waardevolle grondstoffen kunnen 

verzamelen, hoe beter de kwaliteit. 

Kijk maar eens hoeveel grondstoffen er 

nu nog te vinden zijn in het afval dat 

op dit moment in onze gemeente wordt 

aangeleverd. Zo zit er nog 34% groente- 

en fruitafval in en 18% plastic, metaal en 

drinkpakken (PMD). Als we dit eerder en 

beter scheiden van de rest, dan blijft er 

minder restafval over.

Minder afval betekent meer grondstof

Gemeente Maassluis
Sorteeranalyses 2020

34% groente- en fruitafval

8% tuinafval

11% papier

18% pmd

4% glas

2% textiel

11% overig herbruikbaar

12% echt restafval
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