Afvalpreventie

GOED afval scheiden

De gemeente streeft ernaar dat we in Leiden met z’n
allen zoveel mogelijk spullen opnieuw gebruiken en daardoor zo min mogelijk hoeven weg te gooien. Op deze
pagina leest u hoe belangrijk het is om afval te scheiden,
hoe u dat kunt doen en hoe mede-Leidenaren dat aanpakken.

Wist u dat…
•

•
•

Wethouder Yvonne van Delft
“In Leiden werken we stap voor stap toe naar een kringloopeconomie. We
willen zoveel mogelijk spullen hergebruiken en zo min mogelijk weggooien.
Een voorbeeld: versleten kleding kun je niet meer dragen maar de vezels
kunnen heel goed gebruikt worden als isolatiemateriaal voor huizen. En
eigenlijk kan vrijwel al ons afval een nieuw leven krijgen.
In 2050 wil de gemeente Leiden volledig circulair zijn. Dat kunnen we alleen
samen bereiken. Met ondernemers, bouwbedrijven, scholen, woningbouwcorporaties, winkels en met u, als inwoner van onze mooie stad. Alle stapjes helpen. Daarom delen we op deze pagina tips en tricks om te laten zien
hoe makkelijk afval scheiden is.”

Ellie Sas - Vijverberg | 71 jaar | Roomburg
“Met mijn man woon ik in een appartement in Roomburg. We scheiden papier,
karton, glas en textiel, en ook olie, vetten en verfresten. Elektrische apparaten
en batterijen leveren we in bij het Warenhuis. Plastic hielden we eerst ook apart,
maar dat hoeft nu niet meer. We vinden het vanzelfsprekend om afval te scheiden en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu. Zo krijgt alles
de juiste bestemming en kan het worden hergebruikt.
De lege potten en flessen bewaar ik en als het er een stuk of zes zijn, ga ik
naar de glascontainer om ze weg te gooien en neem ik tegelijkertijd het oud
papier en karton mee voor de papiercontainer. Lekker in de buurt, dat is heel
handig. Voor textiel en schoenen heb ik een zak in de berging liggen. Kleding
die bijvoorbeeld niet meer past, doen we in die vuilniszak. Is de vuilniszak vol,
dan gaat het naar de textielbak.
Spullen die nog goed zijn, maar die ik zelf niet meer gebruik breng ik naar de
winkel van Terre des Hommes in de Burgsteeg. Daar ben ik trouwens ook, met
veel plezier, vrijwilliger.”

Michelle de Groot | 23 jaar | Bos- en Gasthuisdistrict
“Met z’n vijven wonen we in een studentenhuis. We zijn met ouderejaarsstudenten en mensen die al werken. We houden allemaal ons eigen papier en
glas apart. Ik breng mijn oud papier ongeveer één keer per maand weg naar
een container verderop. Dat is wel timen: sinds corona merk ik dat de container sneller vol is. Dat komt waarschijnlijk omdat mensen nu meer spullen online
bestellen en die dozen moeten natuurlijk ook in de container.
Ik heb vaak een grote boodschappentas vol, plus wat losse dozen. Dat is best
een gedoe om te dragen. Meestal ga ik daarom eerst kijken of de container
niet vol is, dan fiets ik even langs. Dat scheelt heen en weer lopen voor niets.
We tippen elkaar ook als de bak leeg is, dan kan iedereen in huis zijn of haar
oud papier wegbrengen.
Behalve papier en glas bewaar ik ook textiel apart. Ik ben onlangs verhuisd en
ik heb toen vijf volle vuilniszakken met oude kleding, jassen en schoenen in
de textielcontainer gedaan. Batterijen verzamel ik ook los want die lever ik in
bij een drogist, waar een speciale bak staat voor lege batterijen. Dat doe ik
trouwens niet heel vaak; laatst had ik een verzameling van wel een paar jaar.
Medicijnen die ik niet meer gebruik lever ik weer in bij de apotheek.”
Michelle staat op de grote foto bovenaan deze pagina.
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Ronald Bekkema | 58 jaar | Werkt bij Beheer
“Ik werk nu een paar maanden voor de gemeente bij Beheer en ik houd me
onder andere bezig met de bijplaatsingen. Dat betekent dat ik al het vuil naast
ondergrondse containers weghaal.
Ik houd me ook bezig met storingen aan containers. We zien dat de containers soms verstopt raken omdat mensen er grote dozen in doen. Het is natuurlijk hartstikke fijn als mensen karton bij het oud papier doen, maar grote
stukken passen niet en blokkeren zo de container. Dan lijkt de container vol,
terwijl er op zich nog ruimte genoeg is. Mijn tip is voor mensen om de dozen
vooraf al thuis klein te maken. Als je het zo klein maakt dat het in een gewone boodschappentas past, dan past het ook in de container.
Grote glasplaten en spiegels worden ook veel naast de containers gezet. Dat
is niet veilig. Als zo’n plaat valt, ligt er veel glas op de weg en dat kan leiden
tot lekke banden of erger. Alles wat te groot is voor in de containers, zoals
stoelen of een bank, hoort er dus ook niet naast. Het ziet er rommelig uit en
is niet goed voor deze spullen. Het is beter om via www.leiden.nl/afval een
afspraak te maken om grofvuil op te laten halen. Dat is trouwens gratis.”

Al het textiel in de textielbak
mag, dus ook uw kapotte
kleding, schoenen of
versleten vaatdoekjes?
In Leiden 651 ondergrondse
restafvalcontainers staan?
Deze vuilcontainers zelf
bijhouden hoeveel er
ongeveer inzit en een seintje
geven als ze geleegd moet
worden?
Dit seintje binnenkomt bij de
Admiraal Banckertweg en de
container dan op de ‘te
legen-lijst’ komt te staan?
Er bij veel supermarkten
batterijen, frituurvet en oude
telefoons ingeleverd kunnen
worden?
U altijd een apparaat kunt
inleveren bij de winkel waar u
een nieuwe koopt, ook als
uw online koopt?
Bij bezorging van een nieuw
apparaat, het gebruikte
apparaat ingeleverd kan
worden (dit moet u dan wel
even van tevoren aangeven)?
Piepschuim uit pakketten bij
de Milieustraat kan worden
ingeleverd?
In een ondergrondse
container 5000 liter afval
past?
U grofvuil gratis kunt laten
ophalen en u hiervoor een
afspraak kunt maken via
www.leiden.nl/afval?
Er ongeveer 66 textielbakken,
170 glasbakken en 400
papierbakken in de stad
staan? Kijk voor de locaties
op kaart.leiden.nl.

Wat hoort waar?
Afval scheiden is gemakkelijk. Maar
soms vraagt u zich misschien af in
welke bak iets hoort. Moet een melkpak bij het papier of toch bij het restafval? En wat doe je met een kapotte
sok of onderbroek? Wilt u weten welk
soort afval in welke bak hoort? Dat is
te lezen op de Afvalscheidingswijzer
van Milieu Centraal: www.afvalscheidingswijzer.nl. U kunt de afvalscheidingswijzer ook als app downloaden
op uw telefoon. Dan heeft u de informatie altijd bij de hand.
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