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Inzameling grof groenafval  
In de voormalige gemeente Appingedam  
Grof groenafval, zoals takken en kleine stammen met wortels (maximaal 2 m3,  
geen boomstronken) wordt aan huis opgehaald. De eerstvolgende inzameldag is 
dinsdag 16 maart. Meld grof groenafval uiterlijk 12 maart aan via omrin.nl of bel 
0900 210 02 15. 
 
In de voormalige gemeente Loppersum  
Grof groenafval, zoals takken en kleine stammen met wortels (maximaal 2 m3, geen 
boomstronken) wordt aan huis opgehaald. De inzamelweek is van maandag 1 tot en 
met vrijdag 5 maart. Vanaf 1 maart moet grof groenafval gebundeld aan de straat 
klaar liggen.  
Meld grof groenafval vóór 25 februari aan via afvalscheiden@eemsdelta.nl of  
bel 14 05 96. 
 
In de voormalige gemeente Delfzijl  
Neem voor het laten ophalen van grof groenafval en de voorwaarden contact op 
met de gemeente Eemsdelta via afvalscheiden@eemsdelta.nl of bel 14 05 96.  
Aan het ophalen zijn kosten verbonden. 
 
 
 

Kijk voor meer informatie  
op eemsdelta.nl/afval   

Heeft u vragen over afval scheiden?  
Mail dan naar 

afvalscheiden@eemsdelta.nl

Inzameling klein chemisch afval  
In de voormalige gemeente Appingedam  
Vanaf woensdag 24 tot en met vrijdag 26 februari kunt u klein chemisch afval (kca) 
inleveren bij de chemokar. Zet voor afhalen de afvalkalender voor het raam.  
De chemokar rijdt tussen 8.30 en 15.00 uur. Daarna staat de chemokar deze week 
tussen 15.15 en 15.45 uur op een vaste standplaats, zoals op woensdag aan de  
parkeerplaats Kattendiep, donderdag aan het Harddraversplein en op vrijdag op  
de parkeerplaats aan het Overdiep. Lever het afval op de aangegeven inzameltijd  
in en laat het niet onbeheerd liggen. 
 
In de voormalige gemeente Loppersum  
Op 16 maart kunt u klein chemisch afval (kca) aan huis laten ophalen door  
de chemokar.  
Meld uiterlijk 5 maart uw kca aan via info@afvalbeheernoordgroningen.nl  
of telefonisch via 0595 42 31 90. 
 
In de voormalige gemeente Delfzijl  
Vanaf maandag 1 tot en met vrijdag 5 maart kunt u klein chemisch afval (kca)  
inleveren bij de chemokar. De halteplaatsen en inzameltijden vindt u op  
eemsdelta.nl/afval. Lever het afval op de aangegeven inzameltijd in en laat  
het niet onbeheerd liggen. 
 
 
 


