
Wij hebben de belangrijkste tips  verzameld om jouw 
container, zomer en winter, in topconditie te houden!

Hou je container het hele 
jaar door schoon en fris!

VOORKOMEN
Droog houden: 
• Leg een oude krant of 

broodzak onder in de 
container om aankoeken van 
afvalresten te voorkomen. 

• Laat gemaaid gras eerst wat 
drogen voordat je het in de 
container gooit.

• Vochtige etensresten kun je 
beter eerst in de gootsteen 
laten uitlekken.

Schoon houden: 
• Maak lege containers regelmatig schoon met water en 

een scheut azijn, groene zeep of soda (= zuiveringszout).
• Laat de bak drogen vóór er nieuw afval in komt!
• Verpak etensresten direct. Vliegen komen op 

etensresten af om daar hun eitjes te leggen. 
• Verpak de resten voor de gft-container bijvoorbeeld in 

een krant, broodzak of een papieren zakje.
• Gebruik kleinere zakjes in de huisvuilcontainer en knoop 

deze goed dicht.
• Druk afval niet te hard aan in de container.
• Zet de container in de schaduw en sluit het deksel goed.
• Het is aangeraden om je gft-container regelmatig aan 

te bieden, ook als hij nog niet helemaal vol is. Als je op 
vakantie vertrekt, zorg je er best voor dat de container 
leeg is, of vraag je je buren om ook jouw container op de 
dag van de ophaling buiten te zetten. 

• Je kan de vieze geurtjes van je container ook bestrijden 
met een citroen: je snijdt een citroen doormidden en je 
neemt een helft van de citroen om je vuilnisbak mee in 
te wrijven. De citroen ontsmet de vuilnisbak, verwijdert 
bacteriën en neutraliseert geurtjes. 



Toch beestjes in je container? Dan kunnen de volgende tips helpen:

BESTRIJDEN

Maden in een geleegde container?
• Gebruik kokend water en een scheut azijn of wat 

groene zeep.
• Gebruik milieuvriendelijke middelen tegen 

ongedierte. Deze middelen maken ook korte metten 
met maden, maar zijn duurder dan de eerder 
genoemde middelen.

Niet doen in de gft-container:
Om het verwerkings- of composteringsproces niet te 
verstoren, vermijd je beter volgende zaken:

Chloorhoudende producten zoals bleekmiddelen, 
desinfecterende middelen, insecticiden (ook 
geen zogenaamd milieuvriendelijke middelen), 
ongebluste kalk of gips gebruiken, want dit is 
schadelijk voor het milieu en verstoort het 
composteringsproces.
Kattenbakkorrels (ook niet van geperst papier/
zaagsel) om vocht en geurtjes te absorberen.
Zout of antivriesvloeistoffen tegen vastvriezen.
Waspoeder op de bodem en halverwege tegen 
stank.
Zuiveringszout (soda) of (strooi-)zout op de bodem 
van de container om vieze luchtjes te neutraliseren 
en maden uit te drogen. 
Met luchtverfrisser of vliegenspray in de container 
spuiten.

Deksel open of dicht?
Je houdt het deksel van de container best gesloten om 
vliegen op afstand te houden, zowel bij het bewaren als 
het aanbieden van het afval. Enkel om (gras-)afval wat 
te laten drogen, kan je de gft-container bij droog weer 
even open zetten.

Lavendel: takje met bloempjes 
(geen spuitbus met luchtverfrisser) 
bestrijdt de stank en ook de maden.

Klimop (Hedera) is giftig voor maden. 
Leg af en toe een tak in de container 
om het probleem te bestrijden.

Container niet geledigd of vragen over jouw factuur?
Neem contact op via het gratis nummer 0800 1 46 46 of
 igean@sulo.com. Meer informatie over de afvalophaling 
vind je op www.igean.be/ophaalkalender
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