
Soort afval Brengen/halen Wanneer

Afgedankte Brengen Zie openingstijden
elektrische en AEEA kunt u gratis afgeven bij Afvalbeheer op de achterkant.
elektronische Noord-Groningen te Usquert.
apparaten (AEEA) Wanneer u een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat 

koopt, kunt u het oude exemplaar ook inleveren bij de 
winkelier.

Halen Voor het ophalen moet u een
Grote apparaten kunt u, als deze geschikt zijn om afspraak maken.
opnieuw te worden gebruikt, laten halen door een Zie contactgegevens
kringloopbedrijf. op de achterkant. 
Kleine apparaten (apparaten die in een normale
boodschappentas kunnen) kunt u ook gratis meegeven Zie inzameldata op de voorkant.
tijdens de KCA-route aan de chemokar.

Asbest (en  Brengen Zie openingstijden
asbestgelijkend Correct ingepakt asbest (en asbestgelijkend materiaal) op de achterkant.
materiaal) (zie Afval ABC) kunt u gratis aanbieden bij Afvalbeheer

Noord-Groningen in Usquert, op voorwaarde dat u het
verplichte meldingsformulier van de gemeente inlevert
bij de weegbrug. 

Banden Brengen
Bij Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert kunt u gratis, Zie openingstijden
tot vijf stuks, autobanden zonder velg aanbieden. op de achterkant.
Alle overige banden: tegen betaling.

Frituurvet en olie Brengen Data waarop de chemokar bij u in
U kunt oude, gebruikte frituurvetten en oliën in afgesloten de buurt is staan op de voorkant.
(liefst originele, plastic) verpakkingen of flessen deponeren
in de gele containers die staan opgesteld bij de Ook tijdens de opening op  
supermarkten. zaterdagochtend is de chemokar 
Ook bij de chemokar kunt u gebruikt frituurvet inleveren. op de milieustraat in Usquert.

Gft-afval Halen
Uw groene container wordt eens in de twee weken geleegd. Zie inzameldata op de voorkant.

Glas Brengen
Flessenglas naar de glasbak of naar Afvalbeheer Zie locaties verderop in de tekst.
Noord-Groningen in Usquert.
Vlakglas kan gratis worden ingeleverd bij Afvalbeheer Zie openingstijden
Noord-Groningen te Usquert. op de achterkant.

Grof huisvuil Brengen Zie openingstijden
Tegen betaling bij Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert. op de achterkant.

Halen Zie contactgegevens
Grof huisvuil dat niet in de container kan, kunt u tegen op de achterkant.
betaling laten ophalen door de Milieudienst. 

Grof huisvuil dat kan worden hergebruikt kunt u laten Zie contactgegevens
ophalen door een kringloopbedrijf. Ook op de milieustraat op de achterkant.
in Usquert staat een container voor kringloopproducten. 

Grof tuinafval Brengen Zie openingstijden
Alle tuinafval gratis bij Afvalbeheer Noord-Groningen op de achterkant.
te Usquert.

Halen Zie contactgegevens
Grof tuinafval dat niet in de container kan, kunt u tegen op de achterkant.
betaling laten ophalen door de Milieudienst. U moet een afspraak maken.

Grond Brengen Zie openingstijden
Tegen betaling met verklaring van herkomst op de achterkant.
bij Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert.

Huishoudelijk Halen Zie inzameldata op de voorkant.
restafval Uw grijze container wordt eens in de twee weken geleegd.

Kadavers Brengen Zie openingstijden
Alleen kleine huisdieren. Deze kunnen naar de op de achterkant.
Gemeentewerf te Loppersum worden gebracht.

Halen
Hiervoor dient u contact op te nemen met Rendac te Son, 
telefoon 0900 9221. Meer informatie op www.rendac.com.

Soort afval Brengen/halen Wanneer

Klein chemisch Brengen Zie openingstijden en 
afval (KCA) Gratis: bij de Stadswerf te Appingedam. contactgegevens op de

Bij Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert kunt u alleen achterkant.
tijdens openstelling op zaterdagochtend" KCA inleveren. 

Halen Data waarop de chemokar bij u 
Op een aantal vastgestelde data komt de chemokar bij u in de buurt is staan op de
in de buurt. U moet KCA vooraf telefonisch aanmelden.  voorkant. 

Kringloopproducten Brengen
U kunt gratis uw afgedankte, maar bruikbare producten Zie contactgegevens 
zelf naar een kringloopbedrijf brengen. Ook op de op de achterkant.
milieustraat in Usquert staat een container voor 
kringloopproducten. 

Halen
U kunt uw spullen laten ophalen door een Zie contactgegevens 
kringloopbedrijf. Voorwaarde is wel dat de goederen op de achterkant.
in behoorlijke staat zijn. Dit wordt beoordeeld door 
de chauffeur.

Kunststof afval Halen
Kunststof afval gaat in uw grijze container voor het Zie inzameldata op de voorkant.
huishoudelijk restafval, die eens in de twee weken
wordt geleegd.

Luiers Brengen
De luiers kunnen worden ingeleverd bij Kids2b, Tijdens openingstijden van het 
Badweg 39a te Loppersum of de Peuterspeelzaal inzamelpunt (bij voorkeur aan 
‘t Hummelhoes aan de G. Alberdastraat 5 te Middelstum. het begin of het einde van de
Hiervoor zijn speciale luierzakken te verkrijgen openingstijd). 
bij de supermarkten.

Metalen Brengen Zie openingstijden
Metalen kunt u gratis naar Afvalbeheer Noord-Groningen op de achterkant.
te Usquert brengen.

Papier en karton Brengen
Bij scholen, stichtingen, verenigingen en kerken. Zie openingstijden
Gratis bij Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert. op de achterkant.

Halen
Oud papier en karton wordt gratis door scholen, Wilt u weten wanneer er bij u in 
stichtingen, verenigingen en kerken huis-aan-huis de buurt oud papier en karton 
opgehaald. wordt ingezameld? Kijk dan op

www.afvalbeheernoordgroningen.nl
voor de lijst van inzamelaars of 
vraag telefonische informatie.

Puin, bouw- Brengen Zie openingstijden
en sloopafval Puin, bouw- en sloopafval kunt u tegen betaling zelf op de achterkant.

naar Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert brengen.
Het bouw- en sloopafval moet op de milieustraat
gescheiden worden (puin, plaatmateriaal, onbehandeld 
hout en behandeld hout (geïmpregneerd, geschilderd e.d.).

Halen Zie contactgegevens
Kleinere hoeveelheden kunt u tegen betaling laten op de achterkant.
ophalen door de Milieudienst. Voor grote hoeveelheden
puin, bouw- en sloopafval kunt u een container huren
o.a. via Afvalbeheer Noord-Groningen.

Textiel Brengen Zie openingstijden
Gratis: bij Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert.  op de achterkant.

Halen Instellingen laten vooraf weten
Verschillende charitatieve instellingen halen gratis huis- wanneer ze bij u langskomen.
aan-huis textiel op. U kunt ook op 

www.afvalbeheernoordgroningen.nl
kijken voor de lijst met 
inzamelaars.

Afgedankte maar herbruikbare kleding kan worden Zie contactgegevens
opgehaald door een kringloopbedrijf. U moet hiervoor op de achterkant.
een afspraak maken.

Afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (AEEA)
AEEA is de verzamelnaam voor alle afgedankte appara-
ten waar een snoer aan zit. Bij de aankoop van een
nieuw elektrisch of elektronisch apparaat betaalt u een
verwijderingsbijdrage. U kunt bij de aanschaf van een
nieuw apparaat uw oude apparaat gratis bij de winkelier
inleveren. Kleine huishoudelijke apparaten kunt u inleve-
ren bij de chemokar.
Asbest
Asbest is een gevaarlijke afvalstof. Bij het verwijderen
van asbest moet u daarom, ter bescherming van uw ge-
zondheid, een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Het
slopen van een bouwwerk waarin asbest aanwezig is,
moet altijd vooraf gemeld worden bij de gemeente.
Spelregels aanbieden asbest (en asbestgelijkend materi-
aal):
1.Een meldingsformulier, (digitaal) verkrijgbaar bij het

gemeentehuis, is vereist.
2.Maximaal 35m2 (per kadastraal perceel) in handzame

pakketten, gratis aanbieden op de milieustraat.
3.Asbest dubbel verpakken in dikke (doorzichtige) plas-

tic folie en voorzien van asbeststickers (gratis verkrijg-
baar bij de Gemeentewerf).

Let op: Wanneer geen formulier kan worden overhan-
digd, of wanneer het asbest niet goed is ingepakt, wordt
het niet geaccepteerd.
Alle soorten golfplaten worden behandeld als as-
besthoudend!
Cartridges
Gebruikte inkjet- en tonercartridges kunnen prima wor-
den hergebruikt. Gooit u de cartridges toch weg, lever ze
dan gescheiden in als KCA.
Frituurvet en olie
Na inzameling van gebruikte frituurvetten en oliën kun-
nen deze na bewerking en reiniging worden aangewend
als grondstof voor de chemische/technische industrie.
Daarmee kan worden voorkomen dat deze afvalstroom
in de verbrandingsinstallaties terechtkomt en dus kun-
nen kosten én milieu worden gespaard.
Gft-afval
Onder gft-afval valt: loof en schillen van groente en
fruit; etensresten; koffiefilters en theezakjes; mest en
stro van huisdieren; klein snoeiafval, gras en bladeren;
snijbloemen en plantenresten; eierschalen en kaaskor-
sten; doppen van pinda’s en noten. Ook sommige ver-
pakkingen van groenten kunnen in de groene container.
Op de verpakking moet dan wel het 
speciale kiemlogo staan (zie hiernaast).
Onder gft-afval valt niet: gekookte etensresten, brood,
stofzuigerinhoud, kattenbakkorrels, zand of asresten.

Compost nodig? 
Gft-compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Heeft
u compost nodig? Dit kunt u voor een klein bedrag afha-
len bij Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert! 

Glas
Glas hoort in de glasbak. U vindt de glasbakken op een
groot aantal plaatsen in de gemeente. Om goed nieuw
glas te kunnen maken, is het erg belangrijk dat u het
glas op kleur gescheiden in de glasbak gooit. Daarnaast
is het belangrijk dat het glas niet vervuild is. Gooi
daarom geen kurken, doppen, porselein, kruiken, gloei-
lampen, aardewerk, ruitenglas en vuurvast glas in de
glasbak. Dit moet bij het huishoudelijk restafval in de
grijze container. Spaarlampen en andere energiezuinige
lampen horen bij het KCA.
Grof huisvuil
Grof huisvuil is huishoudelijk afval dat niet gerecycled
kan worden. Probeer uw grof huisvuil altijd zoveel moge-
lijk klein te maken, zodat het in de container past. Is het
toch te groot, dan kunt u het wegbrengen of laten opha-
len. 
Grof tuinafval 
Grof tuinafval is snoeiafval of ander grof tuinafval (snoei-
hout, takken en kleine stammen met wortels) dat te
groot is voor de groene container. Als u uw grof tuinafval
inlevert bij Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert dan
wordt er compost van gemaakt. Van de kale takken en
stammen worden houtsnippers gemaakt.
Grond
Het vervoer, de toepassing c.q. het hergebruik van grond
op een andere locatie dan waar de grond wordt ontgra-
ven, is niet altijd zonder meer mogelijk. Daarom wordt
geadviseerd vooraf contact op te nemen met de ge-
meente. Voor het afvoeren van grond naar Afvalbeheer
Noord-Groningen moet u vooraf een meldingsformulier
gebruik en afvoer van grond (digitaal) aanvragen bij de
balie van het gemeentehuis.

Huishoudelijk restafval
Alleen het huishoudelijk afval dat niet apart ingezameld
wordt of ingeleverd kan worden is restafval en hoort in
de grijze container.
Kadavers
Kadavers van kleine huisdieren die afkomstig zijn van
particulieren kunnen worden ingeleverd bij de Gemeen-
tewerf. Kadavers van grote huisdieren en vee moeten
worden opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. 
Klein Chemisch Afval (KCA)
Klein Chemisch Afval is huishoudelijk afval dat als het
zomaar zou worden weggegooid, gevaarlijk is voor het
milieu. KCA moet daarom apart worden ingeleverd en
kan niet zomaar worden verwerkt met het overige afval,
omdat er giftige stoffen in zitten. Het is verboden om
KCA bij de weg te zetten of achter te laten: dit kan,
zeker voor kinderen, erg gevaarlijke situaties opleveren!
KCA is: batterijen, tl-buizen, spaarlampen en andere
energiezuinige lampen, (vloeibare) gootsteenontstopper,
petroleum, bestrijdingsmiddelen, medicijnen, kwikther-
mometers, verf, lak, beits en houtverduurzamingsmidde-
len, terpentine, thinner, wasbenzine, kwikschakelaars,
foto-ontwikkelvloeistoffen en zuren, accu’s, benzine, af-
gewerkte olie en oliefilters. Geen KCA: lege verfblikken,
lege flessen wasbenzine, lege spuitbussen en kwasten
met uitgeharde verf. 
Kringloopproducten
Dit zijn afgedankte spullen zoals overbodige huisraad,
textiel, schoenen, elektrische apparaten, speelgoed,
boeken etc. die nog in goede staat verkeren en geschikt
zijn voor hergebruik.
Kunststof afval
Kunststof (plastic) afval kan gerecycled worden tot
grondstof voor bijvoorbeeld dashboards, fleecetruien,
autobumpers, mobieltjes of golfballetjes. Zo krijgen af-
gedankte kunststof verpakkingen een duurzame bestem-
ming. U kunt uw kunststof verpakkingsafval gewoon in
de grijze container doen. Uw afval wordt namelijk ver-
werkt in de nascheidingsinstallatie van Omrin; daar wor-
den allerlei nog bruikbare delen uit het huishoudelijk
afval gehaald, o.a. verschillende soorten kunststoffen.
U hoeft het kunststof dus niet zelf te scheiden.
Luierrecycling
Gebruikte luiers en ander incontinentiemateriaal kunnen
100% worden gerecycled. Daarvoor moeten ze in speci-
ale zakken worden ingeleverd op de inzamelpunten bij
de Kinderopvang Kids2b aan de Badweg 39a in Lopper-
sum of de Peuterspeelzaal ‘t Hummelhoes aan de G. Al-
berdastraat 5 in Middelstum. De speciale zakken zijn
bijvoorbeeld tegen betaling verkrijgbaar bij de super-
markten Albert Heyn aan de Hogestraat 4 te Loppersum
en de Plusmarkt aan de Asingalaan 6 te Middelstum.
Metalen
Alle metalen zijn prima geschikt voor hergebruik en
moeten daarom apart worden ingeleverd. 
Oud papier en karton
Oud papier en karton kan worden gebruikt als grondstof
voor de productie van nieuw papier: kranten, folders, ei-
erdozen, kartonnen verpakkingen (dozen), cadeaupapier,
(telefoon)boeken, vensterenveloppen. Wat hoort niet bij
het oud papier: drankenkartons (dus geen zuivel- of
sappakken), diepvriesverpakkingen, vervuilde
(pizza)dozen, behang of geplastificeerd papier. 
Puin, bouw- en sloopafval
Bouw- en sloopafval is alles wat nagelvast in of aan een
pand heeft gezeten: puin, plaatmateriaal, onbehandeld
en behandeld hout (geschilderd, geïmpregneerd e.d.).
Alle harde golfplaten (dus ook NT-platen) vallen onder
de regels voor asbest. Voor grote hoeveelheden puin,
bouw- en sloopafval kunt u een container huren, o.a. via
Afvalbeheer Noord-Groningen.  
Textiel
Gebruikte, afgedankte kleding, alle textiel en schoenen
kunnen worden hergebruikt. 
In de gemeente zijn geen afzonderlijke kledingcontainers
geplaatst. Brengen van textiel kan bij de kringloopbedrij-
ven en bij Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert; ook
laten ophalen is mogelijk. Uw textiel wordt ook periodiek
huis-aan-huis opgehaald door diverse charitatieve orga-
nisaties waarvoor u vooraf meestal een speciale plastic
kledingzak thuis krijgt.
Zwerfafval
Zwerfafval is afval dat is weggegooid op plaatsen die
daarvoor niet zijn bestemd zoals op straat, in de weg-
berm, het openbaar groen of in de natuur. Zwerfafval
wordt zo goed mogelijk opgeruimd door de gemeente en
de kosten worden in principe na verbalisering op de
overtreders verhaald.

Afvaltabel Afval ABCWelke soort afval kunt u waar inleveren? 
In de onderstaande tabel hebben we alle informatie voor u op een rij gezet!



Inzamelroute KCA
Afvalbeheer Noord-Groningen zorgt ervoor dat er op
vaste tijden een speciale chemokar komt. Hier kunt u uw
KCA gratis inleveren.
Ook tijdens de opening op zaterdagochtend is de chemo-
kar op de milieustraat in Usquert. 
Heeft u KCA aan te bieden? Kijk dan op de voorkant van
deze afvalwijzer voor de eerstvolgende datum waarop de
chemokar bij u in de buurt is. Heeft u KCA aan te bieden
en wilt u dat de chemokar bij u langskomt? Dan moet u
dit in de week voorafgaand aan de inzameling doorge-
ven. De data waarop de chemokar rijdt vindt u op de
voorzijde van deze afvalwijzer. U kunt zich aanmelden
voor de route bij Fivelingo, telefoon (0596) 856 857. 

Inzamelcontainers glas
Glaswerk kunt u kwijt in de glascontainer bij u in de
buurt. Het is voor het hergebruik van belang dat dit 
gescheiden gebeurt. Glascontainers kunt u op de 
volgende locaties vinden: 
PLAATS LOCATIE
Garrelsweer Stadsweg
Garsthuizen Smydingheweg (dorpshuis)
Huizinge Hoofdweg (haventerrein)
Leermens Wierdeweg (dorpshuis)
Loppersum Parkeerplaats Albert Heijn
Middelstum Asingalaan (Plusmarkt)
Oosterwijtwerd Schoolweg
Stedum hoek Hoofdstraat/Kaakstraat
Westeremden Molenweg
Wirdum Kerkeweg (Regthuys)
’t Zandt Hoofdstraat
Zeerijp Borgweg
Zijldijk Fivelweg (dorpshuis)

Inzameling grof huisvuil en grof tuinafval
Grof huisvuil of grof tuinafval dat niet in de container
kan, kunt u tegen betaling laten ophalen door de Milieu-
dienst. Grof huisvuil kunt u tegen betaling aanbieden bij
Afvalbeheer Noord-Groningen te Usquert. Grof huisvuil
dat kan worden hergebruikt kunt u gratis laten ophalen
door een kringloopbedrijf. Op de milieustraat in Usquert
staat ook een container voor kringloopproducten. 
Grof tuinafval kunt u gratis aanbieden bij Afvalbeheer
Noord-Groningen te Usquert.
Alle contactgegevens op de achterkant van deze afval-
wijzer.

Inzameling oud papier en karton
Wilt u weten wanneer er bij u in de buurt oud papier en
karton wordt ingezameld? Kijk dan op www.afvalbeheer-
noordgroningen.nl voor de lijst van inzamelaars. Deze is
ook op papier te verkrijgen bij Afvalbeheer Noord-Gro-
ningen te Usquert en het Gemeentehuis te Loppersum.
Bij Afvalbeheer Noord-Groningen kunt u uw oud papier
en karton ook gratis inleveren.

Grijze en groene containers
afwijkende inzameldata 2012 

Feestdag: Datum: Inzameling:

Goede vrijdag vr. 6 april ongewijzigd

2e Paasdag ma. 9 april za. 7 april

Koninginnedag ma. 30 april za. 28 april

Hemelvaartsdag do. 17 mei za. 19 mei

2e Pinksterdag ma. 28 mei za. 26 mei

1e Kerstdag di. 25 dec. vervalt

2e Kerstdag wo. 26 dec. vervalt

Nieuwjaarsdag di. 1 jan. 2013 za. 29 dec. 2012

Uw containers: grijs en groen
De gemeente Loppersum zamelt het huishoudelijk rest-
afval en het groente-, fruit- en tuinafval (gft) gescheiden
in. De groene en de grijze container worden elk eens in
de twee weken geleegd, om en om. Heeft u geen contai-
ners? Dan kunt u uw huishoudelijk afval kwijt in een ver-
zamelcontainer bij u in de buurt.

Aanbiedingsregels
• Zet uw container op de ophaaldag ‘s morgens tussen

06.00 en 07.30 uur op de aanbiedplaats neer (ook bij
leging ‘s middags).

• Zorg dat het deksel gesloten is en dat de container 
met de handgreep van de straat af staat.

• Zorg ervoor dat uw containers niet zwaarder zijn dan 
75 kilo.

• Zet geen plastic zakken, dozen of ander afval naast 
uw container; dit wordt niet weggehaald.

• Zorg ervoor dat de container op de ophaaldag voor 
23.00 uur weer is weggehaald.

Bruikleen
Zowel de grijze als de groene containers zijn eigendom
van de gemeente en worden in bruikleen aan u gegeven.
Beschilder of beplak ze dus niet onnodig. Raakt uw
container beschadigd of wordt hij vermist? Dan zijn de
vervangingskosten in principe voor uw eigen rekening. 
Bij vermissing van uw grijze of groene container moet u
aangifte doen bij de politie. Het procesverbaal moet u in-
leveren bij de gemeente. Zodra de gemeente dat in haar
bezit heeft, krijgt u een nieuwe container.

Verhuizing
Gaat u verhuizen? Laat uw containers dan leeg en
schoon achter voor de volgende bewoner van uw wo-
ning. 

Afval scheiden loont voor milieu & portemonnee!
Hoe beter het afval in de diverse soorten, kan worden
gescheiden, hoe lager de kosten voor de gemeente zijn
voor de inzameling, het transport en de verwerking
daarvan én hoe beter dit natuurlijk is voor het milieu! 

Afvaladviezen
- Voorkom het ontstaan van afval en beperk zoveel mo-
gelijk de hoeveelheid afval.
- Zorg zoveel mogelijk voor hergebruik van afgedankte
spullen.

Tips.
Gebruik een sticker (NEE/NEE of NEE/JA) op uw brieven-
bus tegen ongewenst papier en ongeadresseerd druk-
werk en reclamefolders.
Koop zoveel mogelijk onverpakte producten en gebruik
uw eigen boodschappentas. Lever bij de aanschaf van
een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat in de win-
kel uw oude apparaat weer in of breng afgedankte appa-
raten naar kringloopbedrijven of de milieustraat.

feestdag, dus geen afvalinzameling     inzameling met chemokar
vervangende inzameldag       inzameling groene cont.       inzameling grijze cont.

Inzameling van huisvuil
Werkdagen waarop de grijze en groene containers worden geleegd:
Maandag
Middelstum
Dinsdag
Loppersum en Stedum
Woensdag
Garsthuizen, Startenhuizen, Huizinge, Toornwerd, Westeremden,
Westerwijtwerd en Zijldijk
Donderdag
Leermens, ‘t Zandt en Zeerijp
Vrijdag
Eenum, Garrelsweer, Oosterwijtwerd en Wirdum

Maandag

Inzameling van huisvuil

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zijldijk

Startenhuizen

Garsthuizen ‘t Zandt

Toornwerd

Middelstum
Huizinge

Westeremden

Zeerijp

Eenum
Leermens

Oosterwijtwerd
Westerwijtwerd Loppersum

Wirdum

Stedum

Garrelsweer

Afvalbeheer Noord-Groningen
Bij Afvalbeheer Noord-Groningen wordt het afval uit de
gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Win-
sum verwerkt. Afvalbeheer Noord-Groningen vindt het
erg belangrijk om zo milieuverantwoord mogelijk met uw
afval om te gaan. Zo is een groot deel van het afval ge-
schikt voor hergebruik. Het gft-afval wordt in de com-
posteerhal verwerkt tot compost van een uitstekende
kwaliteit. Het huishoudelijk restafval (uit de grijze con-
tainer) wordt via een scheidingsinstallatie afgevoerd
naar de afvalverbrandingsinstallatie, waar er stroom
mee wordt opgewekt. Op de milieustraat kunt u zelf ver-
schillende soorten afval gescheiden inleveren. Dit afval
wordt grotendeels gerecycled en hergebruikt. Zo hoeft er
veel minder afval naar de verbrandingsoven en worden
kostbare grondstoffen gespaard. Door uw afval goed te
scheiden, zijn we allemaal beter uit!

Belangrijk om te weten

l Neem uw pinpas mee. U kunt voor het gebrachte afval
bij voorkeur per pin afrekenen. Eventueel is contante be-
taling ook mogelijk. 
In principe kunnen alleen bedrijven op rekening storten.   
l Neem uw legitimatiebewijs mee. Wanneer pinbeta-
ling of contante betaling niet mogelijk is moet u deze bij
de weegbrug kunnen tonen.
l Komt u met een bedrijfsauto of met trekker en wagen?
Dan gaan we ervan uit dat u bedrijfsafval brengt, tenzij u
aangeeft dat het particulier afval is. 
l Het is verplicht uw afval op de milieustraat te scheiden
en in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Aan-
wijzingen van de milieustraatbeheerder dienen te worden
opgevolgd. 
l Het is ten strengste verboden stoffen en/of producten
uit het afval te verzamelen en mee te nemen. 
l Op basis van arbo-regels helpen onze medewerkers niet
bij het lossen.
U moet dus zelf zorgen voor een paar “extra handjes”. Al-
leen bij wijze van uitzondering (bv. pakketten asbest,
grote boomstobben) kan worden gelost met palletvorken
of kraan.
l Ons terrein is verboden voor honden. 
l Kinderen dienen te allen tijde onder direct toezicht te
worden gehouden. 

REGELS BIJ DE WEEGBRUG:
U MOET ALTIJD IN- EN UITWEGEN!
Intercom:
l Bij het inwegen kan via de intercom naast de weegbrug
(blauwe paal links) worden gemeld uit welke gemeente u
komt, wat voor soort afval u wilt brengen en (eventueel)
of het particulier of bedrijfsafval is. 
l Bij het uitwegen moet u even blijven zitten tot u via de
intercom een seintje krijgt dat er gewogen is. Wanneer u
moet betalen voor het gebrachte afval, dan zal de weeg-
operator u vragen of u binnen wilt komen afrekenen. Dat
kan per pin of contant. 
Voorrangsregels gemeentelijke voertuigen:
l Als de zwaailamp aan de voorzijde van het gebouw
brandt, hebben binnenkomende reinigingsauto’s en ge-
meentelijke voertuigen voorrang.  

Op het terrein geldt een maximumsnelheid van 15
km. en hebben voertuigen van ons EIGEN bedrijf
(shovels, kranen en dergelijke) altijd voorrang.

Wij verzoeken iedereen gebruik te maken van de
route vanaf de provinciale weg N363, afslag tussen
Warffum en Usquert.
De Westerhornseweg richting Usquert is verboden
voor vrachtverkeer en ook voor overig verkeer niet
de voorkeursroute. 
Op onze locatie gelden het acceptatiereglement en
het terreinreglement (verkrijgbaar bij de weeg-
brug).

Compostactie: zaterdag 31 maart
Gratis compost (los of in zakken van 40 ltr.)
bij Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert

van 9.00 tot 11.30 uur. 
Let op: De milieustraat is dan gesloten. 

U kunt deze zaterdag geen afval brengen!

Bereikbaarheid en openingstijden
Afvalbeheer Noord-Groningen
Bezoekadres: Westerhornseweg 22, Usquert
Postadres: Postbus 44, 9980 AA Uithuizen
Telefoon: (0595) 423 190
Fax: (0595) 423 266
Internetadres: www.afvalbeheernoordgroningen.nl
E-mailadres: info@afvalbeheernoordgroningen.nl
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot
16.30 uur, (inwegen kan tot 16.00 uur).
Van 1 maart t/m 31 oktober (uitgezonderd de schoolva-
kanties) op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur (inwegen
kan tot 11.30 uur). Op zaterdag is de chemokar op de
milieustraat aanwezig. 

Gemeente Loppersum
Bezoekadres: Molenweg 12, Loppersum
Postadres: Postbus 25, 9919 ZG Loppersum
Telefoon: (0596) 548 200
Fax: (0596) 548 201
Internetadres: www.loppersum.nl
E-mailadres: gemeente@loppersum.nl
Geopend op maandag tot en met woensdag van 09.00
tot 16.30 uur, op donderdag van 8.30 tot 18.00 uur en
vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur. Op donderdag tus-
sen 16.30 en 18.00 uur is er sprake van beperkte
dienstverlening.

Gemeentewerf Loppersum
Bezoekadres: Industrieweg 4, Loppersum
Telefoon: (0596) 548 200
Geopend: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 

uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur.

Kringloopbedrijf Goudgoed
Bezoekadres: Industrieweg 1, Uithuizen
Telefoon: (0595) 433 767
Internetadres: www.goudgoed.nl
E-mailadres: goudgoedkringloop@werkpro.nl
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot

17.00 uur

Inbrengwinkel Koor & Rinkel
Bezoekadres: Burchtstraat 44, Middelstum
Telefoon: 06 23 04 13 98
Internetadres: www.koorrinkel.nl
E-mailadres: koorrinkel@gmail.com
Geopend: woensdag van 10.00-12.00 uur en

13.30-17.00 uur,
donderdag en vrijdag 13.30-17.00 uur,
zaterdag 10.00-16.00 uur

Stadswerf Appingedam
Bezoekadres: Dijkhuizenweg 28, Appingedam
Telefoon: (0596) 691 167
Geopend: maandag t/m vrijdag 13.30 - 16.00

uur.

Milieudienst Groningen
Telefoon: (050) 367 1000
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur.

Vragen, klachten en suggesties
Het kan zijn dat u na het lezen van deze afvalwijzer nog
vragen heeft. Voor vragen over het brengen van afval en
de tarieven kunt u contact opnemen met Afvalbeheer
Noord-Groningen te Usquert, telefoon (0595) 423 190. U
kunt ook kijken op www.afvalbeheernoordgroningen.nl. 

Colofon
Deze afvalwijzer is een uitgave van Afvalbeheer Noord-Groningen en
is in samenwerking met de gemeente Loppersum gemaakt. Afvalbe-
heer Noord-Groningen is een samenwerkingsverband van de gemeen-
ten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum.
Hoewel aan de inhoud van deze afvalwijzer de uiterste zorg is 
besteed, kan het zijn dat deze fouten bevat. Aan de inhoud kunnen
daarom geen rechten worden ontleend. 
Voor wijzigingen in de loop van het jaar wordt verwezen naar 
www.afvalbeheernoordgroningen.nl, www.loppersum.nl en de 
Gemeentelijke Mededelingen in de Ommelander Courant.

Voor de afvalwijzer is gebruik gemaakt van 100% gerecycled papier. 
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