
Afval scheiden in Eemsdelta 

Woensdag 21 juli 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.  

Papierinzameling in de voormalige  
gemeente Loppersum  
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan. U kunt zelf 
papier en karton wegbrengen naar de verzamelcontainers. 

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

  PAPIERCONTAINER 

4 Kranten    

4  Tijdschriften   

4  Folders    

4  Gidsen 
4 Enveloppen   
4  Printpapier  
4  Kartonnen dozen  
4  Verpakkingen   
4  Eierdozen 

 

 

 

 

WEL

NIET
8 Drankenkartons, zoals sap- en melkpakken 
8 Pizza- en taartdozen   
8  Bakpapier 
8 Vochtige doekjes, mondkapjes 
8 Luiers, incontinentiemateriaal 
8 Zakdoekjes, tissues   
8  Behang, opbergmappen 
8 Envelop met bubbeltjesplastic   
8  Kassabonnen 
8 Vulling dozen, zoals piepschuim 

Bovenstaande kan in de grijze container. 

 

Papierinzameling in de voormalige  
gemeente Appingedam  
Op woensdag 25 augustus is de inzameling van papier  
in en om het centrum van de voormalige gemeente  
Appingedam. Op donderdag 26 augustus  gebeurt dit in 
de buitengebieden en in een deel van het centrum.  
 
Zet de papiercontainer op de aangegeven datum vanaf 
17.00 uur aan de weg. Papier en karton wat niet in de  
container past, kunt u gebundeld naast de container  
aanbieden. In de afvalkalender die u thuis hebt ontvangen 
en in de persoonlijke afvalkalender op eemsdelta.nl/afval 
ziet u wanneer welk soort afval, zoals papier en karton, 
wordt ingezameld.  U kunt de ophaaldagen opslaan in  
uw digitale agenda.  
 
Brenglocaties 
U kunt zelf papier en karton wegbrengen naar  
onderstaande verzamelcontainers:  
> Damster Voetbal Club (DVC) - parkeerterrein  

DVC Burgemeester Klauckelaan.  
> Cadanz Welzijn (voorheen ASWA) - Burgemeester 

Klauckelaan 16.  
> Christelijk Mannenkoor Appingedam - Opwierderweg, 

achter sporthal Eelwerd.  
> Kerkrentmeesters Tjamsweer - Tjamsweersterweg 21. 
 
 

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 ingezameld. U kunt de 
ophaaldagen opslaan in uw digitale agenda.  
  
Maandag 26 juli  
Woldendorp, Termunten, Termunterzijl en omstreken 
 
 

Zaterdag 24 juli  
Loppersum 
Door Prinses Beatrixschool Loppersum/Wilgenstee. 
Huis-aan-huis van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur.  
Zaterdag 31 juli  
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd 
Door Muziekvereniging Concordia. 
Verzamelcontainer Muziekvereniging Concordia.  
Gehele jaar  
Verzamelcontainer Wijmersweg 67, Loppersum.  
Gehele jaar  
Verzamelcontainer parkeerplaats bij sporthal Hippolytushal,  
Middelstum. In het weekend, tijdens vakanties en feestdagen 
is de container gesloten.  
 

Inzameling  
klein chemisch afval 

 
Afvaloverslagstation  
Kloosterlaan, Farmsum  
Inwoners van de voormalige gemeenten  
Appingedam en Delfzijl kunnen klein chemisch 
afval (kca), zoals verf en batterijen tijdelijk inleveren 
bij het Afvaloverslagstation Kloosterlaan aan de 
Warvenweg 15 in Farmsum. Dit kan op dinsdag  
27 juli vanaf 07.30 tot 15.00 uur.  
 
Meer informatie over kca vindt u op 
eemsdelta.nl/afval. 

 

Gemeentewerf, Appingedam  
Inwoners van de voormalige gemeenten  
Appingedam en Delfzijl kunnen klein chemisch 
afval (kca) ook inleveren bij de gemeentewerf in 
Appingedam.  
 
De openingstijden zijn: dinsdag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 15.30 uur. 

 

Milieustraat Usquert  
Inwoners van de voormalige gemeente  
Loppersum kunnen dagelijks klein chemisch afval 
(kca) naar de Milieustraat in Usquert brengen.  
 
De openingstijden zijn: elke werkdag van 08.00  
tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand 
van 08.00 tot 12.00 uur. 

 
 
 
 
 
 

  KCA-DEPOT / CHEMOKAR 

4 Batterijen 
4 Accu's 
4 Verfpotten 
4 Terpentine, verdunner 
4 Medicijnen, injectienaalden 
4 Lampen en tl-buizen 
4 Motorolie 
4 Frituurvet en oliën 
 
 
 
 
 
 
 

WEL

NIET
8 Ammonia, spiritus 
8 Balpennen, viltstiften 
8 Bleekwater, ontsmettingsmiddel 
8 Cosmetica 
8 CD’s, foto’s, negatieven 
8 Koperpoets, zilverpoets 

Bovenstaande kan (met fles en al) in de  
grijze container. 
 


