
Afval scheiden in Eemsdelta 

Woensdag 10 maart 2021

Eemsdelta bestond voorheen uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. 

De inzameling van afval is nog niet samengevoegd. De gemeente Eemsdelta wil de  

hoeveelheid restafval uit huishoudelijk afval verminderen. Dat gaat ons lukken door  

bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval, 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 
 
Wij informeren u over de inzameling van papier, zodat u weet wanneer  

die in uw dorp of wijk is. Kijk voor de meest actuele inzameldata op  

eemsdelta.nl/afval.  
 
 

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

Zaterdag 13 maart                         
Loppersum  
Door Gereformeerde Kerk. Huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 13 maart                         
Westeremden 
Door OBS Abt Emo. 
Verzamelcontainer parkeerplaats school Abt Emo. 
 
Vrijdag 19 maart                         
Stedum 
Door basisschool De Klaver. 
Verzamelcontainer Hoofdstaat 47. 
 
Zaterdag 20 maart                         
Garrelsweer/Winneweer/Wirdum   
Door dorpshuis en vereniging Dorpsbelangen Wirdum. 
Huis-aan-huis. Huis-aan-huis. 
 
Woensdag 24 en donderdag 25 maart           
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd 
Door GBS Klim-op. 
Verzamelcontainer achter de kerk De Damstee. 
 
Vrijdag 26 en zaterdag 27 maart           
't Zandt en de straten Westerweg, Terhornseweg,  
Boslaan, Schatsborgerweg, Omtadaweg, Korendijk  
en de Zijldijksterweg 
Door OBS De Zandplaat. Huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 27 maart  
Garsthuizen/Startenhuizen 
Door diverse verenigingen. Verzamelcontainer dorps-
plein voor 't Binhoes en huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 27 maart  
Loppersum 
Door Prinses Beatrixschool Loppersum/Wilgenstee. 
Huis-aan-huis van 11.00 tot ongeveer 13.30 uur. 
 
 
 

Zaterdag 27 maart  
Middelstum/Huizinge/Toornwerd/Westerwijtwerd 
Door muziekvereniging Concordia. 
Verzamelcontainer Muziekvereniging Concordia. 
 
Zaterdag 3 april  
Zeerijp 
Door voetbalvereniging De Fivel. Huis-aan-huis. 
 
Vrijdag 9 t/m zondag 11 april  
Zijldijk 
Door vereniging Dorpsbelangen Zijldijk. 
Verzamelcontainer Fivelweg 65-71. 
 
Zaterdag 17 april  
Stedum 
Door Gereformeerde Kerk. Papier wordt opgehaald  
als het vanaf 09.30 uur aan de weg staat. 
 
Vrijdag 30 april  
Eenum 
Door gezamenlijke Dorpsbelangen Eenum, Leermens 
en Oosterwijtwerd. In de parkeerhaven langs de weg 
ter hoogte van Schoolweg 19 en huis-aan-huis. 
 
Zaterdag 1 mei  
Leermens/Oosterwijtwerd 
Door gezamenlijke Dorpsbelangen Eenum, Leermens 
en Oosterwijtwerd. In de parkeerhaven langs de weg 
ter hoogte van Schoolweg 19 en huis-aan-huis. 
 
Gehele jaar  
Verzamelcontainer Wijmersweg 67, Loppersum. 
 
Gehele jaar  
Verzamelcontainer parkeerplaats bij sporthal  
Hippolytushal, Middelstum. Niet in het weekend, 
tijdens vakanties en feestdagen. Dan is de container 
dicht. 

Papierinzameling in de voormalige gemeente Appingedam  
Op woensdag 10 maart is de inzameling van papier in de voormalige gemeente Appingedam.  
Op donderdag 11 maart ggebeurt dit in de buitengebieden. Bij de inzameling zijn verenigingen, scholen  
en organisaties betrokken. 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.   
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.  
 
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 - Woldweg, parkeerterrein Eendracht 

• Kerkrentmeesters Tjamsweer - Tjamsweersterweg 21

Kijk voor meer informatie op eemsdelta.nl/afval   
Heeft u vragen over afval scheiden? Mail dan naar afvalscheiden@eemsdelta.nl

 
Donderdag 11 maart  
Steenbakkersbuurt en  
deel Tuikwerderrak 

• Bleeksteen 

• Collatorlaan 

• Gevelsteen 

• Hager 

• Klinkersteen 

• Lipsker 

• Mondsteen 

• Redgerlaan 

• Ringoven 

• Strijker 

• Stuiker 

• Syndicuslaan 

• Tichelwerk 

• Trasraamsteen 

• Tuikwerderrak 

• Veldoven 

• Vlamoven 

• Vlotterspad 

• Vormer 

• Walker 

• Zetter 

• Zigzagoven 
 

 Vrijdag 12 maart  
Holwierde, Krewerd  
en omstreken 

• Balkgat 

• Bansumerweg 

• Bierumerweg 

• Damsterweg 

• De Rippert 

• De Schelp 

• Dijkweg 

• Feldwerderweg 

• Gedempte Haven 

• Het Vliet 

• Holwierderweg 

• Hoofdweg 

• Juffertoren 

• Kerkpad 

• Kloosterweg 

• Krewerderweg 

• Marsumerweg 

• Nansumerweg 

• Nieuwstad 

• Oosterlaan 

• Pastorielaan 

• Pastorieweg 

• Stenenpad 

• Uiteinderweg 
 

 Maandag 15 maart  
Farmsum route 2 

• Afwateringskanaal 

• Borgweg 

• Bredelaan 

• Dijkrecht 

• Eemskanaal Z.Z. 

• Farmsumerzijl 

• Heemskesweg 

• Houtweg 

• Karspelpad 

• Kluft 

• Olderman 

• Proosdij 

• Rengersweg 

• Ridenbergstraat 

• Ripperdastraat 

• Rondeboslaan 

• Schepperij 

• Seendweg 

• Steenweg 

• T.J. Jansenweg 

• Trambaan 

• Venjelaan 

• Waarman 

• Zijlvest 

• Zinkweg 
 

 Maandag 15 maart  
Meedhuizen en omstreken 

• Amsweersterweg 

• Cereslaan 

• Essenlaan 

• Geefsweersterweg 

• Hoofdstraat 

• Ideweersterweg 

• Kerklaan 

• Kruislaan 

• Maarkampen 

• Maarlaan 

• Meedhuizerweg 

• Opmeedenlaan 

• Schaapbulterweg 

• Tuikwerderlaan 

• Weereweg 

• Westerlaan

Doe mee met de Landelijke  
Opschoondag op zaterdag 20 maart  
De gemeente Eemsdelta doet op zaterdag 20 maart 
mee aan de Landelijke Opschoondag. Door het coro-
navirus ziet de Landelijke Opschoondag er anders uit 
dan voorgaande jaren. Dit jaar kunnen er geen groe-
pen meedoen. U kunt zich aanmelden als u alleen of 
met uw gezin mee wilt doen. Deelnemers krijgen een 
opschoonpakket met handschoenen, zakken en een 
afvalknijper toegestuurd. Deze materialen mag u na 
afloop houden. Het afval wat u heeft verzameld, wordt 
in overleg opgehaald of kunt u afgeven op een ver-
zamelplek. 
 
Belangstelling? 
Iedereen die mee wil doen kan zich tot en met 17 
maart aanmelden door een e-mail te sturen naar de 
gemeente Eemsdelta: afvalscheiden@eemsdelta.nl, 
of door te bellen naar 14 0596. Vermeld in de opgave: 
-  met hoeveel personen u wilt deelnemen; 
-  contactpersoon, adres en telefoonnummer. 

Papierinzameling in de voormalige  
gemeente Delfzijl  
De papierinzameling wordt huis-aan-huis gedaan 
door verenigingen en scholen. Zet de papiercontai-
ner 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.  
  
  
 
 
 


