
Behandeling van elke stroom
Afvalwijzer
Waste Segregation GuidePlastic verpakkingen, Metaal en Drinkpakken

Plastic wordt gegranuleerd voor nieuwe plastic 
producten. Het blik wordt omgesmolten voor 
de productie van nieuwe blik. Van drinkpakken 
wordt weer papier gemaakt.

GFT en etensresten

GFT en etensresten worden nuttig hergebruikt. 
Deze gaan naar een vergister, waarbij een deel 
wordt omgezet naar biogas en het restant daarvan 
verwerkt wordt in een bodemverbeteraar. 

Papier

Papier wordt gewassen en vervolgens verwerkt tot 
nieuw papier en karton. Meer dan 80% van het 
papier dat in Nederland wordt gemaakt bestaat uit 
gerecycled oud papier.

Daarnaast is elk gebouw voorzien van een batterijenpaal 
voor lege batterijen. De organisatie Stibat haalt waardevolle 
grondstoffen uit lege batterijen voordat ze verbrand 
worden. Met de verbranding wordt tevens  tevens nieuwe 
energie opgewekt. Je kunt in elk gebouw ook oude gsm's en 
printercartridges inleveren. Daarmee steunen we via Eeko 
de Stichting AAP om apen in een bedreigde leefomgeving 
weer een veilig thuis te gunnen.
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Deze afvalwijzer is gedrukt op recycled Cocoon (100%) papier.

Bij ons leer je de wereld kennenBij ons leer je de wereld kennen

Plastic packaging, cans and drink packages (PMD)

Plastic will granulated to make new plastic products. 
Cans can be melted down to produce new cans. Drink 
packages will be turned back into paper. 

Organic waste (GFT)

Organic and food waste will be sent to a fermenter 
and reused usefully. A portion of the waste in this 
flow will be turned into biogas and the rest can be 
processed as part of a fertiliser. 

Paper

Paper will be washed and processed into new 
paper and cardboard. More than 80% of the paper 
made in the Netherlands consists of recycled old 
paper.

In addition, every building has been provided with a battery 
station for the collection of spent batteries. The Stibat 
organisation reclaims valuable raw materials from batteries 
before they are burned, and uses them to generate energy. 
You can also submit old mobile phones and printer cartridges 
for collection in every building. With this step and through 
Eeko, we are helping the Stichting AAP organisation to 
provide apes that live in threatened habitats with safe homes. 
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Treatment of each flow

Koffiebekers

Koffiebekers worden verwerkt tot tissueproducten, 
zoals toiletrollen. De kunststoffen coating wordt 
omgezet naar PE-korrels, die vervolgens ingezet 
worden als hernieuwde grondstof.

Paper Cups

Paper cups will be processed into tissue products, 
like toilet paper. Its plastic coating will be 
granulated. These PE granules will then be used as 
raw materials.

Rest

Wat er overblijft, waarmee nieuwe stroom wordt 
opgewekt. Dit de minst milieuvriendelijke 
afvalstroom, dus we proberen restafval zo veel 
mogelijk te mijden. Universiteit Leiden heeft de 
ambitie om de hoeveelheid te verbranden restafval 
terug te dringen tot 250 ton in 2020.

Waste

The waste that remains will be incinerated to 
recover energy. This is the least environment-
friendly waste flow, so we try our best to keep 
residual waste to a minimum. Our objective is to 
reduce the amount of burnable waste to less than 
250 tonnes by 2020. 



Aansteker Rest
Aluminium (<30 cm.) PMD
Aluminium (>30 cm.) Rest
As Rest
Batterij/accu Batterijen
Bestek (wegwerp) Rest
Blikjes (leeg) PMD
Boterhamzakje (leeg) PMD
Brieven Papier
Bouwafval Op afroep
Cd-/dvd-schijfje/-hoesje Rest
Chipszak Rest
Correctievloeistof Pennen/Rest
Cosmetica Rest
Doordrukstrips 

(kauwgom/medicijnen) Rest
Drankkarton (leeg) PMD
Eierschaal GFT
Envelop (met en zonder venster) Papier
Etensresten GFT
Fles (plastic, leeg) PMD
Frituurvet en -olie Rest
Groente- en fruitafval GFT
Gsm Toners en gsm's
Hout Op afroep
Insteekhoes Rest
Kaas GFT
Kabels Op afroep
Karton (schoon) Papier
Keukenrol Papier
Koffiebeker (leeg) Paper Cups
Koffiedik- en filterzakjes GFT
Kranten Papier
Kruiden GFT
Kuipjes (boter/salade, leeg) PMD

Linoleum Op afroep
Medicijn (doordrukstrips) Rest
Melkkarton (leeg) PMD
Meubilair Op afroep
Olijfolie Rest
Ordner Rest
Pallets (hout/wegwerp) Op afroep
Piepschuim (<30 cm.) Rest
Piepschuim (>30 cm.) Op afroep
Plastic fles (leeg) PMD
Plastic zakje (leeg) PMD
Pleisters Rest
Post-it Papier
Printercartridge Toners en gsm's
Sapkarton (leeg) PMD
Sanitair afval Rest
Schillen GFT
Schuursponsje  Rest
Servetje (gebruikt) Rest
Servetje (ongebruikt) Papier
Sigarettenpakje Papier
Soepbeker (leeg) Rest
Stift Pennen/Rest
Suiker GFT
Tapijt Op afroep
Theezakjes/-bladeren GFT
Tijdschriften Papier
Tissues (gebruikt) GFT
Tissues (ongebruikt) Papier
USB-stick Rest
Vershoudfolie PMD
Vloerbedekking Op afroep
Vuilniszakken (buiten) Rest
Zeep Rest
Zwerfafval Rest

Abrasive sponge Rest
Adhesive bandage Rest
Aluminium (<30 cm.) PMD
Aluminium (>30 cm.) Rest
Ashes Rest
Battery Batterijen
Beverage carton PMD
Blister strips                                          

(chewing gum/medicins) Rest
Bottle (plastic) PMD
Cans PMD
Cardboard (clean) Papier
Carpet On demand
CD/DVD/cover Rest
Cheese GFT
Cigarette packet Papier
Cling film PMD
Coffee cup (paper) Paper Cups
Coffee grounds GFT
Construction waste On demand
Correction fluid Pennen/Rest
Cosmetics Rest
Crisps bag Rest
Cutlery (disposable) Rest
Eggshell GFT
Envelope (conventional/windowed) Papier
Floor covering On demand
Folder Rest
Food remains GFT
Fry and cooking oil Rest
Furniture On demand
Garbage bag Rest
Herbs GFT
Inkjet cartridge Toners en gsm's
Juice box PMD

Letter Papier
Lighter Rest
Linoleum On demand
Litter Rest
Magazines Papier
Marker Pennen/Rest
Medicins (blisters) Rest
Milk carton PMD
Mobile phone Toners en gsm's
Newspaper Papier
Olive oil Rest
Pallets (wood/disposable) On demand
Paper napkin (used) Rest
Paper napkin (unused) Papier
Paper towel Papier
Peels GFT
Plastic bags PMD
Plastic bottles PMD
Post-it note Papier
Punched pocket Rest
Sandwich bags PMD
Sanitary waste Rest
Soap Rest
Soup cup Rest
Styrofoam (<30 cm) Rest
Styrofoam (>30 cm) On demand
Sugar GFT
Tea bags/leaves GFT
Tissue paper (unused) Papier
Tissue paper (used) GFT
Tub of butter/salad PMD
USB memory stick Rest
Vegetable and fruit waste GFT
Wires/cables On demand
Wood On demand

Wat mag Waarbij What goes Where What goes WhereWat mag Waarbij

Contact your local Service Desk for waste that must be removed on an 'on demand' basis.Contacteer de Servicedesk voor afval dat 'op afroep' afgevoerd dient te worden.

If in doubt: Rest.Bij twijfel: Rest.


