
Afval scheiden in Eemsdelta 

Woensdag 24 maart 2021

Eemsdelta bestond voorheen uit de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De inzame-
ling 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 afval-
soorten 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. 

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  
dorpsplein voor 't Binhoes. 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  
Westeremden 
Door OBS Abt Emo. 
Verzamelcontainer parkeerplaats school Abt Emo. 
 
Zaterdag 3 april  
Zeerijp 
Door voetbalvereniging De Fivel. 
 
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 21 april is de eerstvolgende inzameling  
van papier in de voormalige gemeente Appingedam. 
Op donderdag 22 april gebeurt dit in de buitengebieden.   
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

eemsdelta.nl/afval

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

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. 
 

Maandag 29 maart  
Farmsum route 1 

• Achterweg 

• Borgshof 

• Borgweg 

• Dijkstraat 

• Duurswoldlaan 

• Dwarsstraat 

• Hindrik Jagerstraat 

• Koestraat 

• Lindeboomstraat 

• Molenstraat 

• Nieuwstad 

• Op de Wierde 

• Pastorietuin 

• Pijpplein 

• Vliethorn 
 
Maandag 29 maart  
Over de gracht 

• Abel Tasmanplein 

• Abel Tasmanstraat 

• Cornelis Houtmanstraat 

• Jacob van Heemskerkstraat 

• Jan Cornelisz Rijpstraat 

• Jan van Galenstraat 

• M.H. Trompstraat 

• Marcus Buschstraat 

• Menno van Coehoornplein 

• Menno van Coehoornsingel 

• Piet Heinstraat 

• Rijksweg 

• Wettersteinstraat 

• Willem Barentsstraat 

  (met uitzondering van Juliana- 

  laan, zit bij route Scheepvaart- 

  buurt en deel Tuikwerderrak) 
 
Dinsdag 30 maart  
Zanden- en platenbuurt,  
Biessum en Uitwierde 

• Bakkerspad 

• Biessumerwaard 

• Borkumerrif 

• Bosplaat 

• De Eemshorn 

• De Geise 

• De Meeuwenstaart 

• De Memmert 

• De Paap 

• De Ransel 

• Europaweg 

• Horsbornplaat 

• Huibertplaat 

• Juisterrif 

• Koningsplaat 

• Koperzand 

• Middelplaat 

• Nansumerweg 

• Ossenweg 

• Pastoriepad 

• Pilsumerwad 

• Robbeplaat 

• Schuitenzand 

• Simonszand 

• Torenpad 

• Weempad 

• Wierdeweg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag 31 maart  
Wagenborgen en omstreken 

• Akeleistraat 

• Bijmoldslaan 

• Boslaan 

• Bremstraat 

• De Berken 

• De Borgen 

• De Eiken 

• De Elzen 

• De Hoogte 

• De Linden 

• De Wilgen 

• Familie Bronsweg 

• G. Boelmanweg 

• H.L. Emmensweg 

• Heemweg 

• Hibiscusstraat 

• Hondshalster 

• Hoofdweg 

• Kerkstraat 

• Klokkenborg 

• Kloosterlaan 

• Kokslaan 

• Kopaf 

• Kosterij 

• Kwelders 

• Meerweg 

• Menterne 

• Oosterweren 

• Scheve Klap 

• Stolderijweg 

• Tolhek 

• Tonnistil 

• Troostlaan 

• Verbindingsweg 

• Zomerdijk 

• Zuidbulten 
 
Donderdag 1 april  
Bierum en omstreken 

• Bakkersstraat 

• Binnenweg 

• Borgsingel 

• Bredeweg 

• Dr. Poelmanweg 

• Hereweg 

• Heruma 

• Holwierderweg 

• Hoogwatum 

• Kerkstraat 

• Krommeweg 

• Luingaweg 

• Maneil 

• Molenlaan 

• Nieuwstad 

• Oudedijk 

• Schipperslaan 

• Schoolpad 

• Smidslaan 

• Spijksterweg 

• Torenlaan 
 
 
 
 
 
 
 

Landelijke Opschoondag   
Op zaterdag 20 maart deden maar liefst 140 inwoners uit de 
gemeente Eemsdelta mee aan de Landelijke Opschoondag. 
Vrijwilligers die met veel enthousiasme de dorpen en wijken 
in gingen om zwerfvuil op te ruimen. 'Het is mooi om te zien 
dat inwoners de Landelijke Opschoondag een warm hart  
toedragen', aldus wethouder Meindert Joostens. 'Door als ge-
meente en inwoners mee te doen aan dit landelijke initiatief 
houden we samen onze wijken en buurten schoon!' Door de 
coronamaatregelen zag de Landelijke Opschoondag er an-
ders uit dan voorgaande jaren. Deelnemers gingen volgens 
de coronaregels alleen, met hun gezin óf met één iemand 

buiten het gezin op pad. Ook de wethouder stak deze dag 
zijn handen uit de mouwen om de hoeveelheid 

zwerfvuil te verminderen.


