
 

[Beste bewoner/ondernemer], 

 

U hebt kort geleden uw nieuwe huiscontainer ontvangen voor groente-, fruit- en etensresten en 

tuinafval (gfe+t) en restafval. En ook uw nieuwe container voor oud papier en karton, als u daarvoor 

gekozen hebt. We hopen dat u er vaak gebruik van gaat maken. U leest in deze brief op welke dagen 

we uw verschillende soorten afval komen ophalen. En waarom het scheiden van gfe+t belangrijk is. 

 

Bij deze brief vindt u alles wat u nodig heeft om te starten met het scheiden van uw gfe+t:  

• Een rolletje biologisch afbreekbare zakjes voor uw groente-, fruit- en etensresten.  

• Een folder met handige informatie.  

• Informatie over het afval dat u wel en niet mag doen in de containers voor gfe+t en voor oud 

papier en karton. 

 

Waarom gfe+t scheiden? 

Meer dan 40% van ons afval bestaat uit gfe+t afval. In Rotterdam zijn dat ongeveer 8 miljoen 

vuilniszakken per jaar. Dit willen we flink verminderen door het gfe+t-afval apart op te halen. Van 

dat afval wordt iets nieuws gemaakt: compost. Compost is voeding voor planten. Het wordt op veel 

plekken gebruikt, onder andere in de landbouw. Bloemen, planten, groenten en fruit hebben 

compost nodig om te groeien. Uw gfe+t-resten zijn dus waardevol voor het groen. 

 

Ophaaldagen afval 

Hieronder leest u op welke dagen we uw verschillende soorten afval komen ophalen: 

 

Huiscontainer 1e keer 2e keer Vervolg 

Gfe+t [gfe+t 1] [gfe+t 2] [dag gfet] [even/oneven] 

weken 

Restafval [rest 1] [rest 2] [dag rest] [even/oneven rest] 

weken 

Oud papier en karton [opk 1] [opk 2] [dag opk] om de vier weken 

 

Afvalwijzer-app 

Op www.mijnafvalwijzer.nl of in de Afvalwijzer-app ziet u ook wanneer wij uw containers legen. U 

downloadt de app gratis in een van de app-stores (zoek op ‘Afvalwijzer’). In de app kunt u ook 

instellen dat u voor de ophaaldag een bericht krijgt. 
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4 februari 2022 

 

Goed om te weten 

Misschien sluit het deksel van een container in het begin nog niet goed. Dit komt door het stapelen 

van de containers tijdens het opslaan. Het deksel krijgt snel weer zijn juiste vorm. De container sluit 

dan weer goed. 

 

Hebt u vragen? 

U kunt deze stellen aan onze afvalcoaches. Op de volgende dagen en plekken zijn ze aanwezig: 

• Woensdag 23 februari van 13.00 tot 16.00 uur, kruising Lusthofstraat/Voorschoterlaan (einde 

winkelstraat) 

• Vrijdag 25 februari van 13.00 tot 16.00 uur, kruising Oudedijk/Hoflaan (nabij de Hoflaankerk) 

 

U kunt ons ook bellen op ons algemene nummer 14 010. U hoort een keuzemenu. Kies 3, voor afval 

en buitenruimte. Of stuur een e-mail naar informatiestadsbeheer@rotterdam.nl. Zet in uw mail uw 

adres en telefoonnummer. Wilt u meer weten over afval scheiden? En wat we met uw afval doen? 

Kijk dan op www.rotterdam.nl/afval.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Bob Brussen 

Manager Stadsbeheer 

 

 

English summary 

Recently, you have received your new garbage bin (kliko) for food and garden waste (organic 

waste) and a new garbage bin for residual waste. If you have opted for a garbage bin for scrap 

paper and cardboard, this garbage bin has also been delivered. Hopefully, you will make regular use 

of these new garbage bins. 

 

This letter is accompanied by a roll of biodegradable bags for your vegetable, fruit and food waste. 

These rolls can be bought at most supermarkets. Additionally, an overview is included on how to 

effectively separate your waste.  

 

Please see the graph below for details regarding the collection days of your different types of 

waste. 

Garbage bin 1st time 2nd time Subsequent 

Organic waste (gfe+t) [gfe+t 1 herhaling] [gfe+t 2 

herhaling] 

[dag gfet herhaling] 

[even/oneven herhaling gfet] 

weeks 

Residual waste [rest 1 herhaling] [rest 2 herhaling] [dag rest herhaling] 

[even/oneven rest herhaling] 

weeks 

Scrap paper and 

cardboard 

[opk 1 herhaling] [opk 2 herhaling] [dag opk herhaling] every 

four weeks 

 
Do you have any questions?  

You can contact our waste coaches on February 23 (Lusthofstraat/Voorschoterlaan) and February 

25 (Oudedijk/Hoflaan) from 13.00 to 16.00 hrs. You can also call us on our general number  

14 010. Choose three on the contact center menu for waste and outdoor space. Or send an email to 

informatiestadsbeheer@rotterdam.nl. Please include your address and telephone number in your 

email. 


