
Afval scheiden in Eemsdelta 

Woensdag 16 juni 2021

De gemeente Eemsdelta wil de hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval  
verminderen. Dat gaat ons lukken door bijvoorbeeld groente-, fruit-, tuinafval en 
etensresten, papier en karton, flessenglas en textiel nog beter te scheiden. Maar 
ook door de afvalsoorten in de juiste container te doen of ze weg te brengen naar 
inleverplekken. De gescheiden afvalsoorten zijn hierdoor beter te gebruiken als 
grondstof voor nieuwe producten. Hieronder vindt u informatie over het scheiden 
van glas, textiel en de inzameling van papier en karton. 

eemsdelta.nl/afval

  

Kijk voor de meest actuele 
inzameldata op 

eemsdelta.nl/afval    
Heeft u vragen over afval scheiden?  

Mail dan naar afvalscheiden@eemsdelta.nl

GLAS   
Glas is een grondstof die gemakkelijk hergebruikt kan 
worden tot een hoogwaardig nieuw product. Door glas 
thuis nog beter te scheiden en het in de glascontainer te 
doen, is er minder restafval. Hierdoor gebruiken we  
minder grondstoffen en energie voor nieuwe producten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glas scheiden op kleur 
In onze gemeente wordt glas op de kleuren wit, bruin en 
groen ingezameld. De inzamelauto's die de glascontainers 
leeghalen, hebben drie compartimenten waar het op kleur 
gesorteerde glas in terecht komt. Zo kan de verwerker op 
kleur nieuwe grondstoffen maken. Als er bij het omsmel-
ten van wit glas gekleurde scherven zitten, dan kan er 
nooit meer wit glas van gemaakt worden. Daarom is het 
belangrijk om bij de glascontainer goed op kleur te 
scheiden!  
 
Scheidingstip 
Glas scheiden is echt gemakkelijk. U mag zelfs de restjes 
in de fles of pot laten zitten. De dop of deksel mag ook 
mee de glasbak in. Dankzij nieuwe technieken kunnen  
recyclingbedrijven deze goed uit het glas sorteren. 
 
 
 

TEXTIEL   
Is uw kledingkast klaar voor de zomer? Bent u bij het 
opruimen kledingstukken tegengekomen die u niet 
meer wilt en waarmee u een ander blij kunt maken? 
Doe ze in een gesloten zak in de textielcontainer bij u  
in de buurt of breng ze naar de Kringloopwinkel.  
Door kleding niet weg te gooien, maar tweedehands 
aan te bieden, vermindert u de hoeveelheid afval.   
 
Grondstof voor nieuwe producten 
Kapotte kleding, handdoeken en gordijnen kunnen  
worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten, 
zoals poetsdoeken, matrasvullingen en isolatiemate-
rialen. Ook worden steeds vaker gerecyclede vezels  
in nieuwe stoffen verwerkt.  
 
Scheidingstip 
Schoenen vallen ook onder textiel. Bied schoenen  
altijd per paar aan. Knoop ze aan elkaar en stop ze in 
een zak! 

PAPIER  
 

Papierinzameling in de  
voormalige gemeente Appingedam  
Op woensdag 14 juli is de inzameling van papier in 
en om het centrum van de voormalige gemeente 
Appingedam. Op donderdag 15 juli gebeurt dit in 
de buitengebieden en in een deel van het centrum.  
 
Zelf wegbrengen 
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar  
onderstaande verzamelcontainers:  
> Damster Voetbal Club (DVC)   

parkeerterrein DVC Burgemeester Klauckelaan. 
> ASWA - Burgemeester Klauckelaan 16. 
> Christelijk Mannenkoor Appingedam 

Opwierderweg, achter sporthal Eelwerd. 
> Kerkrentmeesters Tjamsweer 

Tjamsweersterweg 21. 
 
Papierinzameling in de voormalige  
gemeente Loppersum  
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan.   
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar de 
verzamelcontainers. 
 
Zaterdag 19 juni  
Garrelsweer/Winneweer/Wirdum 
WJG Garrelsweer. Huis-aan-huis.  
Stedum 
Door Gereformeerde Kerk. Papier wordt opgehaald 
als het vanaf 09.30 uur aan de weg staat.  

Gehele jaar  
Verzamelcontainer Wijmersweg 67, Loppersum.  

Gehele jaar  
Verzamelcontainer parkeerplaats bij sporthal  
Hippolytushal, Middelstum. Niet in het weekend,  
tijdens vakanties en feestdagen.   
 
Papierinzameling in de voormalige  
gemeente Delfzijl  
Zet de papiercontainer op de inzameldagen vanaf 
17.00 uur aan de weg. Papier en karton wat niet in 
de container past, kunt u gebundeld naast de  
container aanbieden. Op eemsdelta.nl/afval ziet  
u in de persoonlijke afvalkalender wanneer welk 
soort afval, zoals papier en karton, wordt ingeza-
meld. U kunt de ophaaldagen opslaan in uw  
digitale agenda.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dinsdag 22 juni  
Zanden- en platenbuurt, Biessum en Uitwierde 

Woensdag 23 juni  
Wagenborgen en omstreken 

Donderdag 24 juni  
Bierum en omstreken 
 
 

  GLASCONTAINER 

4 Lege flessen en potten, mag met deksel 
4 Kruidenpotjes 
4 Parfum- en crèmepotjes 
4 Cosmeticaflesjes

WEL

NIET
8 Vuurvast glas: ovenschalen, vazen, kruiken  

theekopjes, drinkglazen (grijze container)  
8 Medicijnflesjes/-potjes (grijze container) 
8 Spiegels, vensterglazen (Afvaloverslagstation 

Kloosterlaan, Farmsum) 
8 Lampen, tl-buizen (kca-depot) 

  TEXTIELCONTAINER 

4 Kleding 
4 Schoenen, tassen, riemen 
4 Sjaals, hoeden 
4 Handdoeken 
4 Vaatdoekjes 
4 Tafellakens 
4 Gordijnen 
4 Lappen stof  
4 Knuffelbeesten 
4 Beddengoed (dekens, lakens en kussenslopen)  
 
 
 
 
 
 
 

WEL

NIET
8 Vervuilde kleding (grijze container)  
8 Textiel met verfvlekken (grijze container) 
8 Vloerbedekking (Afvaloverslagstation 

Kloosterlaan, Farmsum) 
8 Dekbedden en kussens (Afvaloverslagstation 

Kloosterlaan, Farmsum) 

Scheidingstip

Scheidingstip

Maandag 21 juni 
Farmsum route 1  
>  Achterweg 
>  Borgshof 
>  Borgweg 
>  Dijkstraat 
>  Duurswoldlaan 
>  Dwarsstraat 
>  Hindrik Jagerstraat 

>  Koestraat 
>  Lindeboomstraat 
>  Molenstraat 
>  Nieuwstad 
>  Op de Wierde 
>  Pastorietuin 
>  Pijpplein 
>  Vliethorn

Over de Gracht


