
Wel/niet-lijst groente-, 
fruit- en etensresten 
+ tuinafval (gfe+t)

Kijk voor meer informatie op 
www.rotterdam.nl/gfet 

Weet u niet zeker of uw afval bij het gfe+t 
mag? Houd dan deze lijst in de buurt.  
Zo komt u er gemakkelijk achter wat wel en 
wat niet in de bak mag.

Zet de wel/niet-lijst bijvoorbeeld neer op 
uw aanrecht, hang hem op of leg hem in een 
keukenkastje.



Keukenafval: wel. Keukenafval: niet.

Bloemen, planten, huisdieren, 
overig: wel.

Bloemen, planten, huisdieren, 
overig: niet.

Groente-, fruit- en 
snijresten en schillen 

(zonder stickers of folie)

Verpakkingen van welk 
materiaal dan ook

Drankverpakkingen van 
zuivel en vruchtensappen

Kaaskorsten

Bloem- en plantenpotten

Kattenbakvulling en 
vogelkooizand

Haren en pluizen

Steen, steentjes, grind,
zand, grond, klei

(Grof) tuinafval kunt u gratis wegbrengen naar een 
milieupark of gratis op laten halen. Kijk voor locaties en 
openingstijden op www.rotterdam.nl/milieuparken.
Maak voor het ophalen van (grof) tuinafval een afspraak via 
www.rotterdam.nl/tuinafval of bel 14 010.

Tip: Gebruik afbreekbare zakjes in uw afvalbakje 
in de keuken. U herkent ze aan het kiemplantlogo.

Kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen, 

hydrokorrels

Etensresten, gekookt of 
ongekookt, kliekjes

Ei-, vis- en vleesresten, ook 
botjes en graten

Notendoppen, 
mosselschelpen en 

eierschalen

Keukenpapier gebruikt om 
natuurlijk afval op te vegen

Bossen bloemen, 
kleine kamerplanten en 

balkonplanten

Tuinplanten- en bloemen

Klein/fijn snoeiafval, loof, 
gemaaid gras en bladeren

Takken, stronken,
stammetjes

Zuivelproducten zoals 
kaas

Jus en bakvet

Koekjes, snoep, chocolade, 
noten, pitten, snacks 
(zonder verpakking)

Theebladeren (zonder 
theezakje), koffiedik, -drab 

en -prut en koffiefilters

Potgrond

Tuin- en potgrond

Strooisel (hooi, stro, 
zaagsel) gebruikt voor 

kleine knaagdieren  
met hun poep

Brood, rijst, deeg, pasta Frituurvet en -olie

Kauwgom

Bewaarbakjes

Zakken van textiel

Tabak, peuken, as

Hout in alle formaten

Wondverband, pleisters, 
medicijnen

Grote stukken of 
hoeveelheden papier/

karton

Stofzuigerzakken en hun 
inhoud

Kurk
Restanten diervoer

Plastic tassen en 
vuilniszakken

Theezakjes, koffiepads  
en -cups

Poep van grote dieren,  
zoals hond en kat

Tuinafval: wel.


