
Restje verf over?
Als je het zelf nog wilt gebruiken, 
bewaar het dan in een kleine pot of 
blik. Dan blijft het langer goed. 
Gooi je het weg, breng het dan naar de 
milieustraat.  Van een groot deel kan 
weer nieuwe verf gemaakt worden. 
Dat levert veel milieuwinst op.
Laat de resten niet te lang 
staan, dan wordt de kans 
op hergebruik kleiner. 
En graag ook zonder roer-
stokjes of ander afval.

Kijk op
www.afvalscheidingswijzer.nl
www.legebatterijen.nl
www.milieucentraal.nl
www.honetynekliko.nl

MEER

WETEN?

Vieze goedjes
Bij KCA gaat het om bepaalde 
chemische stoffen. In allerlei  
verschillende producten kom je ze 
tegen: verf, olie, batterijen, lijm, 
schoonmaakmiddelen, medicijnen 
en nog veel meer. 
Houd ze apart en breng ze naar de 
milieustraat. Helaas komen ze nog 
veel te vaak in het restafval 
terecht. Slecht voor ons milieu, 
zonde van de grondstoffen en 
slecht voor onze portemonnee. 

bergen batterijen

Het aantal batterijen per huishouden 
groeit maar door; gemiddeld zijn het 
er nu al 113! Omdat er vieze stoffen 
in zitten en metalen die je goed kunt 
hergebruiken, moet je lege batterijen 
apart weggooien. Dat kan bij de 
milieustraat van de gemeente maar 
ook in winkels waar ze nieuwe 
batterijen verkopen, vaak in een ton. 
Oplaadbatterijen zijn beter voor het 
milieu dan weggooibatterijen maar 
het allerbeste is om te kiezen voor 
apparaten met een snoer. 

Pijnlijk….
Per dag gooien we met z’n allen 427 kilo 
medicijnen weg, meer dan 100 miljoen euro 
per jaar. Om hoofdpijn van te krijgen! 
Veel pillen en druppels verdwijnen in de 
prullenbak of erger nog: in de gootsteen of 
de WC. De oplossing is simpel: breng alle 
overtollige medicijnen naar de milieustraat of 
laat ze een keer ophalen door de gemeente. 
Er zijn ook veel apotheken waar je ze kunt 
inleveren. 

nooit weg  

spoelen!
Het gebeurt vaak genoeg: pillen 
in de WC, oplosmiddel in de 
gootsteen of olie in de rioolput. 
De chemische stoffen die zo zijn 
weg gespoeld, kunnen 
onmogelijk allemaal weer uit 
het afvalwater gefilterd 
worden. Zo komen er steeds 
meer schadelijke stoffen in ons 
grondwater terecht en zijn we 
ons drinkwater van de 
toekomst aan het vervuilen.  
Naar de milieustraat dus met al 
het KCA!

Bestrijdingsmiddelen
Ook de resten van veel bestrij-
dingsmiddelen vallen onder KCA.
Als dat zo is, dan kan het nooit 
erg gezond zijn om onze stoep of 
tuin daarmee te bespuiten. 
Internet staat vol met goede tips 
om toch onkruid  en ongewenste 
beestjes de baas te blijven. 

Eet je ze ook 
op met dat 
masker op?

Netwerk Duurzame Dorpen, Ho! Net yn ’e Kliko!

TIP: kijk op de web-

site of jouw gemeente 
ophaaldagen heeft en 
laat het KCA ophalen!

Klein Chemisch Afval (KCA): net yn ’e kliko….

….maar naar de milieustraat!


