
Zaterdag 8 mei  
Loppersum  
Door Gereformeerde Kerk. Huis-aan-huis. 
 

Zaterdag 15 mei  
Garsthuizen/Startenhuizen 
Door diverse verenigingen. 
 
Zaterdag 15 mei  
Garrelsweer/Winneweer/Wirdum 
Dorpshuis en Vereniging Dorpsbelangen Wirdum. 
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.      
 

Afval scheiden in Eemsdelta 

Woensdag 5 mei 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-, 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 door  
verenigingen en scholen. 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 2 juni is de inzameling van papier in de 
voormalige gemeente Appingedam.  
Op donderdag 3 juni gebeurt dit in de buitengebieden. 

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.  
U kunt de ophaaldagen bewaren in uw agenda.  
Wanneer de inzameling in een dorp of wijk in meerdere 
routes is verdeeld, dan vermelden wij de straten in het  
Gemeentenieuws. In dit geval gaat het om Farmsum. 

Maandag 10 mei  
Farmsum route 1  
>  Achterweg 
>  Borgshof 
>  Borgweg 
>  Dijkstraat 
>  Duurswoldlaan 
>  Dwarsstraat 
>  Hindrik Jagerstraat 
>  Koestraat 
>  Lindeboomstraat 
>  Molenstraat 
>  Nieuwstad 
 

Maandag 10 mei  
Over de Gracht (deel Oud-West)   
Dinsdag 11 mei  
Zanden- en platenbuurt,  
Biessum en Uitwierde 
 
Woensdag 12 mei  
Wagenborgen en omstreken 
 
Woensdag 12 mei 
(i.p.v. 13 mei, Hemelvaartsdag)  
Bierum en omstreken 

  GFT+E CONTAINER  

4 Schillen en resten van groente, fruit, aardappelen 
4 Koffiefilters, koffiedik, koffiepads, theezakjes,  

theebladeren 
4 Etensresten 
4 Eierschalen, kaaskorsten, pindadoppen, noten 
4 Kamerplanten, snoeibloemen, resten van  

tuinplanten 
4 Mest van honden, katten, knaagdieren  

(zonder korrels) 
4 Gras, stro, bladeren 
4 Klein snoeiafval, kort gemaakte takken 

WEL

NIET
8 Sigarettenpeuken (grijze container) 
8 As van open vuur (grijze container) 
8 Kauwgom (grijze container) 
8 Luiers, incontinentiemateriaal (grijze container) 
8 Kattenbakgrit (grijze container) 
8 Paardenmest (Afvaloverslagstation) 
8 Ongeverfd bouwhout (Afvaloverslagstation) 
8 Grond, stenen (Afvaloverslagstation) 

Grijze container

Plastic, Metaal en  
Drankenkartons (PMD) 
 
Na het in huis scheiden van GFT+E, papier en  
karton, flessenglas en textiel blijven er nog afval-
soorten over. Dit zijn onder andere Plastic, Metaal 
en Drankenkartons (PMD). PMD hoort in de grijze 
container. De afvalsoorten in deze container  
worden door afvalverwerker Omrin in een afval-
scheidingsinstallatie van elkaar gescheiden. Hier-
door kan zoveel mogelijk waardevol verpakkings- 
materiaal gerecycled worden én als grondstof voor 
nieuwe producten worden gebruikt, zoals een 
nieuwe fluitketel van metaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omdat PMD niet in kwaliteit achteruit gaat als  
het met ander afval in contact is geweest, is het 
geschikt voor nascheiding. Voor GFT+E, papier  
en karton, flessenglas en textiel ligt dit anders. Zo 
wordt bijvoorbeeld textiel dat in de grijze container 
zit, na het scheidingsproces verbrand. Dat is jam-
mer, want door goed voor te scheiden krijgt textiel 
een tweede leven! 

>  Op de Wierde 
>  Pastorietuin 
>  Pijpplein 
>  Vliethorn

4 Plastic of metalen verpakkingen,  
drankenkartons (PMD) 
(nascheiding door afvalverwerker Omrin) 

4 Luiers, incontinentiemateriaal 
4 Keukenpapier  
4 Stofzuigerzakken 
4 Vuurvast glas (ovenschalen, drinkglazen,  

kruiken, vazen 
4 Sigarettenpeuken, as van open vuur 
4 Honden- en kattenharen, kattenbakgrit 
4 Vochtige doekjes. mondkapjes 
4 Vervuild textiel, zoals poetslappen 

 

 

 

  GRIJZE CONTAINER  

WEL

NIET
8 Bouw- en sloopafval (Afvaloverslagstation) 
8 Grofvuil (Afvaloverslagstation) 
8 Asbest (Afvaloverslagstation)  
8 Snoeiafval (GFT+E container) 
8 Papier (papiercontainer) 
8 Kleine elektrische apparaten  

(Afvaloverslagstation, BEST-tas,  
Hergebruik Plus) 

8 Medicijnen (kca-depot, chemokar,  
apotheek)

Groente-, fruit-, tuinafval 
en etensresten (GFT+E)  
Door GFT+E nog beter te scheiden, ontstaat er  
minder restafval én kan het verwerkt worden tot 
compost en groen gas. Dit laatste kan alleen als  
het niet vermengd is met ander afval. Nadat de 
groene container aan huis is geleegd, gaat de  
inhoud naar een composteerfabriek om daar te  
worden verwerkt tot compost. Compost is  
bruikbaar als bodemverbeteraar voor de tuin,  
land- en tuinbouw gronden en sportvelden. 


