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VOORWOORD 
Met trots presenteren wij de nieuwe Afvalgids. Eigenlijk is het een grondstoffengids. Hij is wat uitgebreider 
dan u van ons gewend bent, maar daar is ook alle reden toe. 
 
U weet dat in uw huishoudelijk afval veel grondstoffen zitten die hergebruikt kunnen worden, zoals papier, glas, tex
tiel, plastic, blik, drankenkartons en groente fruit en tuinafval (bioafval). Het hergebruiken van grondstoffen is sterk in 
ontwikkeling. En dat is nodig, omdat de grondstoffen in de hele wereld schaars worden. We kunnen het ons niet meer 
permitteren grondstoffen zomaar als afval weg te doen.

Daarom is het van belang deze grondstoffen terug te winnen, ook in Almere. En dat is alleen mogelijk als wij, inwo
ners van Almere, de grondstoffen gescheiden aanleveren. Dat goed scheiden van het huishoudelijk afval begint bij 
ons thuis in de keuken en vergt wat keukenmanagement. Om welke grondstoffen gaat het precies? Hoe kunnen we 
ze apart verzamelen? Wat hebben we daarvoor nodig in de keuken en ook buiten? 

Gelukkig spelen keukenfabrikanten daar goed op in. Er worden speciale bakjes en lades voor in de keuken ontwik
keld. Ook zijn er speciale trioafvalpedaalemmers en natuurlijk verzinnen we ook zelf en met elkaar manieren om in 
de keuken ons afval zo slim en makkelijk mogelijk te scheiden. 

DE UITDAGING
In 2022 vindt in Almere een wereldtentoonstelling plaats: de Floriade. In de opmaat naar de Floriade heeft een 
aantal bedrijven, organisaties en bewoners samen met de gemeente uitgesproken dat zij zich willen inzetten voor de 
campagne Almere, stad zonder afval in 2020. 
Wat is er mooier dan dat wij in 2022 aan de wereld kunnen laten zien dat Almere de grondstoffenschaarste en een 
gezonde leefomgeving serieus neemt en in 2020 afvalloos en vooral veel grondstoffen rijk is. 

Doe mee, samen kunnen we het!

Met vriendelijke groet,
Frits Huis 
wethouder Openbare ruimte, cultuur en milieu
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INLEIDING

INZAMELING EN SYSTEMEN
De gemeente Almere is op grond van de Wet milieubeheer verplicht het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. 
Daartoe heeft de gemeente diverse inzamelingssystemen geplaatst, beschikbaar gesteld en in beheer. 
Bij de flats en appartementencomplexen staan overwegend ondergrondse of bovengrondse inzamelcontainers. In 
het centrum wordt gebruik gemaakt van het ondergronds afvaltransportsysteem en bij de laagbouw zijn diverse bak
ken aan huis beschikbaar gesteld. Dagelijks rijden medewerkers van Stadsreiniging hun routes door de stad om de 
grondstoffen en restafval in te zamelen. 

RECYCLINGPERRONS
Almere heeft drie recyclingperrons, waar u uw (grof) huishoudelijk afval goed gescheiden en gratis kunt aanbieden. 
Ook in dit type afval zitten kostbare grondstoffen. Deze worden op de recyclingperrons gescheiden ingezameld. De 
medewerkers wijzen u hierbij graag de weg op het perron. De recyclingperrons zijn geopend maandag tot en met 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Op feestdagen zijn de recyclingperrons gesloten.

De adressen van de recyclingperrons zijn: 
•  De Steiger 221, 1351 AX Almere Haven, 
•  Vlotbrugweg 36, 1332 AJ Almere Buiten, 
•  Argonweg 81, 1362 AD Almere Poort.

AANHANGWAGEN LENEN
U kunt bij de recyclingperrons gratis voor drie uur per keer, een aanhangwagen lenen om uw spullen te vervoeren. U 
kunt zich daarvoor melden bij de perronbeheerder. Reserveren is niet mogelijk. De borg voor de aanhangwagen be
draagt € 100,. Dit moet contant worden afgerekend. Verder heeft u een geldig rijbewijs en een extra kentekenplaat 
nodig als u de aanhangwagen leent. 
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NIEUW RECYCLINGPERRON
Door de verbreding van de A6 moet het recyclingperron Almere Haven in 2016 worden verplaatst naar De Steiger 
113. De gemeente wil de verhuizing aangrijpen om het recyclingperron te moderniseren tot een upcycleperron. 
Naast het gewoon gescheiden aanbieden van grondstoffen uit het (grof) huishoudelijk afval door de inwoners van 
Almere, onderzoekt de gemeente of op dat perron ook nieuwe economische en educatieve initiatieven kunnen worden 
ontwikkeld. Het streven is om aan de inwoners van Almere te tonen hoe bedrijfjes van de grondstoffen die de inwoners 
aanbieden nieuwe producten maken. Daarnaast wordt onderzocht of bedrijven en kennisinstellingen op het perron 
samen kunnen werken aan nieuwe producten die goed hergebruikt kunnen worden. Als dit allemaal lukt krijgt Almere 
het eerste upcycleperron in Nederland.
 
OPENBARE RUIMTE
De gemeente Almere zet zich in voor een schone openbare ruimte. Dit doet zij zelfstandig, met andere organisaties 
en met bewoners. In de gehele stad wordt door de medewerkers van de gemeente het afval met afvalgrijpers van 
de straat geraapt en in triokarren gescheiden ingezameld. Een triokar is een kar met drie compartimenten. Daarin 
wordt het straatafval gescheiden in papier, plastic/blik/drankenkartons en restafval. Daarnaast worden ca. 4.000 
afvalbakken geleegd, die verspreid over de stad zijn geplaatst.

SUPPORTER VAN SCHOON     
Een groot succes zijn de Supporters van Schoon uit Almere. Deze vrijwilligers nemen met veel enthousiasme zelf de 
verantwoordelijkheid voor hun eigen woon, school, of werkomgeving. Zij houden van hun groene omgeving en 
willen die graag schoon houden. Hoewel het hen vooral gaat om het schoonmaken van hun omgeving, speelt de 
gezelligheid rond het samen schoonmaken ook een belangrijke rol. De Supporters van Schoon zijn een enorm succes 
in Almere. Er zijn al 6.300 vrijwilligers actief. Almere heeft de grootste groep vrijwilligers Schoon in heel Nederland. 
Ook heeft Almere bij de Landelijke Opschoondag al twee keer de meeste schoonmaakinitiatieven laten zien; in 2014 
en 2015. Wilt u ook Supporter van Schoon worden, dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier op www.
almere.nl/contact, of contact opnemen via telefoonnummer 14 036.
Bent u benieuwd of er in uw buurt meer mensen zijn die hun eigen buurt afvalvrij maken en schoonhouden? Kijk dan 
op www.almere.nl/mensenmakendestad. 

Bij samen schoonmaken zorgt de gemeente voor gratis zwerfvuilgrijpers, handschoenen, vuilniszakken en ringen om 
de vuilniszak aan te hangen. Als u ook mee wilt doen, dan bent u van harte welkom. U kunt materialen aanvragen via 
www.almere.nl/schoonalmere. Een toezichthouder van Stadsreiniging neemt dan contact met u op. 

AFVALSERVICE 
De gemeente Almere stelt diverse bakken beschikbaar om het goed gescheiden aanbieden van de grondstoffen uit 
het huishoudelijk afval mogelijk te maken. Er zijn bio, papier, duo en plasticbakken. Deze zijn aan u in bruikleen ter 
beschikking gesteld en behoren bij uw woning. Om goed beheer van de bakken mogelijk te maken zijn deze vanaf 
2014 voorzien van een registratiesticker. De registratie is in overeenstemming met de privacyregelgeving. 

BAKKEN AANBIEDEN
Wilt u meehelpen om er voor te zorgen dat wij de grondstoffen zo makkelijk mogelijk van u kunnen innemen? Dan 
kunnen wij er voor zorgen dat zij goed verwerkt kunnen worden. Als u zich houdt aan de volgende voorschriften komt 
het helemaal goed:

•  Zorg dat er geen andere grondstoffen in de bak zitten, dan die waarvoor de bak is bedoeld; 
•   Verwijder of verplaats het tussenschot in uw duobak niet. De vuilniswagen kan uw afval dan niet meer gescheiden 

verwerken;
•   Voorkom dat uw bak te vol wordt. Grondstoffen die er boven uitsteken, komen bij het optillen en kantelen van de 

bak door de vuilniswagen namelijk niet in de wagen, maar op straat terecht;
•  Uw bak mag niet zwaarder zijn dan 60 kg, omdat de vuilniswagen niet meer gewicht kan tillen; 
•  Zorg dat grondstoffen niet vastzitten in de bak, want deze laten dan niet los tijdens het legen;
•   Vanaf 20.00 uur op de avond voorafgaand aan de ophaaldag kunt u de bak bij de opstelplaats buiten zetten. En 

deze moet voor 20.00 uur op de ophaaldag weer opgehaald zijn. Daarmee voorkomen we overlast voor elkaar; 
•   Plaats geen vuilniszakken naast of op de bak. Vuilniszakken zijn geen geaccepteerd inzamelmiddel in Almere. 

Zij worden niet opgehaald. Daarnaast zorgt u er voor, dat er geen overlast of onveilige situaties kunnen ontstaan;
•   Druk papier karton in de papierbak voldoende aan, zodat de papierbak goed vol zit. Sla anders een leging over. 

ADVIESKAARTEN
Om u te informeren over het correct gescheiden aanbieden van de grondstoffen uit het huishoudelijk afval, zijn er 
advieskaarten ontwikkeld. Met een gele advieskaart adviseren u over de mogelijkheid uw grondstoffen nog beter te 
scheiden of attenderen u op wat er mis ging met afval scheiden. Een rode advieskaart attendeert u op het overgewicht 
van de bak (meer dan 60 kilo). De vuilniswagen kan dan het gewicht van de bak niet liften. Of op het niet correct aan
bieden van de grondstoffen. De bak kan dan niet worden geleegd, omdat anders de grondstoffen in de vuilniswagen 
worden vervuild. Uw bak wordt bij een rode kaart die dag niet geleegd. U kunt via 14 036 contact opnemen met 
een afvaladviseur. Hij bespreekt met u hoe dit kan worden opgelost en wanneer uw bak alsnog kan worden geleegd. 
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BAK STUK, VERMIST, GESTOLEN OF TERUGGEVONDEN 
Is een van uw bakken stuk, vermist of gestolen neem dan tijdens kantooruren contact op met de gemeente via 14 
036. Binnen vijf werkdagen komt een medewerker van de gemeente bij u langs om de bak gratis te repareren of te 
vervangen. Vindt u uw bak weer terug, neem dan ook contact op via 14 036 om dit te melden. 

EEN EXTRA BAK AANVRAGEN
Heeft u een extra papier, bio, of plasticbak nodig om uw afval te kunnen scheiden? Dan kunt u deze aanvragen door 
te bellen met 14 036 of te mailen naar info@almere.nl. De bak is gratis. 

EXTRA DUOBAK 
Als u een huishouden heeft met meer dan vijf personen en veel bio en restafval heeft kunt u een extra duobak aanvra
gen. U doet dit door te bellen met 14 036 of mail naar info@almere.nl. In persoonlijk overleg met de gemeente wordt 
vastgesteld welk soort bak in uw geval het beste is. 

FEESTDAGEN
Op officiële feestdagen wordt uw bak niet geleegd. In plaats daarvan komt de gemeente op een andere dag langs 
om de duobak, biobak of de plasticbak te legen. Op deze inhaaldagen leegt de gemeente de bakken tot ‘s avonds 
20.30 uur. Dit is later dan normaal. De papierbak wordt niet geleegd op feestdagen en heeft ook geen inhaaldag. 
Uit onderzoek is gebleken dat de papierbak voldoende capaciteit heeft om een keer over te slaan. 
De inhaaldagen vindt u op www.almere.nl, daar vindt u ook de afvalkalender met uw postcode waarop uw inhaal
dagen staan. Op de gemeentepagina in Almere Dichtbij worden eventuele wijzigingen in de ophaaldata en de 
inhaaldagen van de feestdagen vermeld.

KERSTBOMEN 
Ieder jaar organiseert de gemeente Almere een actie om kerstbomen na de feestdagen in te zamelen. Deze acties kun
nen per jaar iets verschillen. Op verschillende locaties in de stad kunnen op bepaalde tijdstippen kerstbomen worden 
ingeleverd. De inzamellocaties en tijdstippen kunt u vlak voor de feestdagen aan het einde van het jaar vinden op 
www.almere.nl en in Almere Dichtbij. 

U BENT NIEUW IN ALMERE
Betrekt u een nieuw gebouwde woning in Almere, dan hoeft u geen afvalbakken aan te vragen. U krijgt van de ge
meente bericht over hoe de afvalinzameling in uw wijk is geregeld. Betrekt u een bestaande woning in Almere, dan 
kunt u gebruik maken van de voorzieningen die bij of in de omgeving van uw woning aanwezig zijn. 

AFVALKALENDER
Wanneer u welke bak aan de straat mag zetten kunt u zien op www.almere.nl/bakkendag. Vul uw postcode en 
huisnummer in, klik op ‘Ga door’, en u ziet direct welke afvalbak de komende inzameldag aan de beurt is in uw wijk. 
Na het invoeren van uw adres kunt u zich ook aanmelden voor een herinnering en uw persoonlijke Afvalkalender 
downloaden.
Heeft u geen toegang tot internet en/of geen printer, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 036 of 
info@almere.nl. U krijgt de afvalkalender voor uw adres dan thuisgestuurd.

ALMEREAPP
Als u een smartphone heeft, kunt u de AlmereApp downloaden via www.almere.nl/almereapp. Via de AlmereApp 
kunt u een herinnering krijgen wanneer het Bakkendag in uw wijk is.

RECYCLEMANAGER APP
Wilt u weten waar u de verschillende soorten afval kwijt kunt? Vanaf eind augustus 2015 is de Recyclemanager app 
voor Almere beschikbaar voor Android en Iphone. Kijk hiervoor op www.recyclemanager.nl.
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GRONDSTOFFEN 

BIOAFVAL
Bioafval (onder andere groente, fruit en tuinafval) is een belangrijke grondstof voor het maken van biogas waarmee 
elektriciteit wordt opgewekt. Het bioafval uit Almere gaat naar het verwerkingsbedrijf Orgaworld in Lelystad. Orga
world maakt er naast biogas en elektriciteit ook compost van. Deze compost is zeer waardevol voor de grond, omdat 
er veel organische stof inzit. 

WAT WEL
Groente, fruit en tuinafval, etensresten zoals botjes en visgraten, brood, doppen van pinda’s en noten, kaaskorsten, 
eierschalen en kleine restjes vet. Maar ook gras, kattenbakkorrels, wegwerp babyluiers, koffiefilters, koffiedik en thee
zakjes, mest van kleine huisdieren, planten en bloemenresten, schors en snoeiafval.

WAT NIET
As en kolenresten, mosselschelpen, kerstbomen, steekschuim voor bloemstukjes, tuingrond, potgrond en volièrezand.

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
De gemeente Almere heeft in het bedrijf Orgaworld een verwerker gevonden voor het verwerken van het ingezamelde 
bioafval. Deze verwerker accepteert dat het bioafval in doorzichtige plastic zakjes en zakken wordt aangeleverd. 
Wanneer u het bioafval direct in een plastic zakje stopt en vervolgens in de biobak, is er geen geuroverlast en krijgt 
ongedierte geen kans. Daarmee komen Orgaworld en de gemeente tegemoet aan uw klachten daarover. De plastic 
zak wordt tijdens de verwerking uit het bioafval gezeefd. Grote hoeveelheden bioafval kunt u op de recyclingperrons 
aanbieden. Ook kunt u grote hoeveelheden laten ophalen, bel voor een afspraak met 14 036. 

SAMEN 
HOUDEN WE 
ALMERE 
SCHOON
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BLADKORVEN
In boomrijke wijken plaatst de gemeente vanaf half maart tot en met half juni en vanaf half september tot en met half 
december bladkorven. In de bladkorven kunt u gemakkelijk bladeren kwijt, zowel bladeren uit uw tuin als overtollig 
blad bij u in de straat. Ook mag u hierin uw snoeiafval doen. Wij verzoeken u geen vuilniszakken in de korven te 
gooien. 
Op www.almere.nl kunt u vanaf begin maart en begin september een lijst vinden met de locaties van de bladkorven. 
Als er geen korf bij u in de buurt is geplaatst dan kijken wij graag met u naar de mogelijkheden! U kunt hiervoor 
contact opnemen met de gemeente via 14 036.

INZAMELING
Bioafval wordt één keer per twee weken ingezameld via de duobak of de aparte biobak. Op de afvalkalender ziet u 
wanneer de duobak bij u in de buurt wordt geleegd. De kleine bioafvalbakjes bij de ondergrondse containers worden 
een keer per week geleegd.

TIPS
•   Gebruik in de keuken kleine afvalbakjes voorzien van handige doorzichtige plasticzakjes voor het verzamelen van 

uw bioafval.
•   Van april tot en met september kunt u gratis compost ophalen bij de recyclingperrons in Almere Buiten en Almere 

Haven.
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PLASTIC, METALEN 
(BLIK) EN DRANKEN
KARTONS 
Deze verschillende verpakkingen zijn grondstoffen voor nieuwe producten. Plastic wordt gesmolten tot 

granulaatkorrels. De kunststofindustrie gebruikt de granulaatkorrels om er nieuw plastic van te maken. 

Daarmee wordt bespaard op de aardolie waar plastic van gemaakt wordt. Deze kunststof korrels worden 

ook gebruikt als vulling van bijvoorbeeld knuffels. 

Drankenkartons zijn meestal gemaakt van karton, plastic en aluminium. Deze worden van elkaar gescheiden en afzon
derlijk gerecycled tot papierproducten, kunststof en diverse aluminiumproducten. 
De meeste metalen verpakkingen zijn gemaakt van staal of aluminium. Met het opnieuw gebruiken van staal en alumi
nium wordt veel bespaard. Het delven van de grondstof en de productie van nieuw aluminium kost twintig keer meer 
energie dan het hergebruiken en omsmelten van oud aluminium.

WAT WEL
Alle plastic en kunststoffen verpakkingen zoals zakjes, bakjes, flesjes, flacons, bekertjes, tubes, folies, potjes. Daar
naast melk, sap, yoghurt en vlapakken. En metalen deksels, groente en drankblikjes. 

WAT NIET
Vervuilde plastic verpakkingen, zoals makeupverpakkingen, flessen waar voorheen gevaarlijke chemische stoffen 
inzaten, kitkokers. Piepschuimverpakkingen (deze graag apart inleveren op het recyclingperron). Doordrukstrips (kauw
gom of pillen) en chipszakken mogen er ook niet bij; dit zijn samengestelde grondstoffen die niet gerecycled kunnen 
worden. Verfblikken en metaal.

GRONDSTOF 
VOOR 
NIEUWE 
PRODUCTEN
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WAAR KUNT U ERMEE TERECHT? 
U kunt dit aanbieden via de plasticbak, de verzamelcontainer bij u in de buurt of inleveren bij het recyclingperron.

INZAMELING
Plastic, blik en drankenkartonnen worden bij laagbouwwoningen één keer per twee weken ingezameld via de plas
ticbak. Op de Afvalkalender staat wanneer de plasticbak bij u in de buurt wordt geleegd.
Bij de hoogbouw wordt de inzamelcontainer geleegd vanaf een bepaalde vulgraad. 
 
TIPS
•   Er zijn diverse soorten plastic, drankenkartons en blikken die worden gescheiden. Stop geen grondstoffen in elkaar. 

Stop bijvoorbeeld geen boterhamzakje in een boterkuipje of een folie in de blikje. De scheidingsmachine kan de 
grondstoffen dan niet scheiden en dan eindigen deze kostbare grondstoffen als laagwaardige kunststoffenmix in 
plaats van puur te recyclen grondstof. 
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PAPIER
VEZEL KAN 
7X HER
GEBRUIKT

PAPIER EN KARTON
Papier en karton zijn de belangrijkste grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. Wist u 

dat een papiervezel ongeveer zeven keer kan worden hergebruikt? Het is dan wel van belang dat het 

papier schoon en droog is.

WAT WEL
Kranten, folders, enveloppen, brieven, tijdschriften, dozen en papieren zakjes.

WAT NIET
Vochtig papier zoals, gebruikte zakdoeken of nat keukenpapier en vervuild papier of karton van de straat.

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
U kunt dit aanbieden via de papierbak, gebundeld buiten bij inzameling aan huis en via de inzamelcontainer bij uw 
in de buurt. U kunt het ook inleveren bij het recyclingperron.

INZAMELING 
Papier en karton wordt één keer per twee weken huisaanhuis opgehaald. U kunt uw papier in bundels aan de weg 
aanbieden of met uw eigen papierbak. Op de Afvalkalender ziet u wanneer het papier bij u in de buurt wordt op
gehaald. 

TIP: 
•   Wilt u minder papier in de bus en dus geen reclamedrukwerk bel 0900 - 202 50 95 (niet gratis) en vraag een 

ja/nee of nee/neesticker aan en plak deze op uw brievenbus. 
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VERVEZELD 
TOT NIEUW 
TEXTIEL

TEXTIEL
Goed en heel textiel wordt vooral hergebruikt in tweedehandswinkels of via liefdadigheidsinstellingen. 

Kapot en versleten textiel is ook prima herbruikbaar en wordt vervezeld tot nieuw textiel, vullingen of 

isolatiemateriaal.

WAT WEL
Kleding (ook kapot of versleten), gordijnen, handdoeken, bedlinnen, huishoudelijk textiel, dekens, schoenen, riemen, 
knuffels, nep bont en regenlaarzen. 

WAT NIET
Nat of sterk vervuild textiel en poetslappen.

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
U kunt al het textiel (ook versleten of stuk) in doorzichtige zakken aan de weg aanbieden. De gemeente zamelt dit in. 
Daarnaast kunt u uw textiel (heel en compleet) ook inleveren in de donkergroene metalen textielcontainers die verspreid 
door heel Almere staan. Deze worden ingezameld door liefdadigheidsinstellingen. Ook kunt u textiel inleveren bij een 
kringloopwinkel of op de recyclingperrons. 

INZAMELING 
De gemeente haalt elke veertien dagen het textiel op, tegelijk met het papier. 

TIP: 
•  Om scheuren van de zak te voorkomen kunt u beter een halfvolle zak dan een overvolle zak aanbieden.
•  Bind paren schoenen bij elkaar.
 

24 25



GRONDSTOF 
VOOR NIEUW 
GLAS

GLAS
Oud glas is de grondstof voor de productie van nieuw glas. Glas kan namelijk eindeloos worden her

gebruikt. Met het hergebruik van oud glas, kan op de nieuwe grondstoffen (zand, soda en kalk) en de 

noodzakelijke energie om die te verkrijgen veel worden bespaard. Bovendien kost het maken van nieuw 

glas meer energie dan het hergebruiken van oud glas. 

WAT WEL
Alle glazen verpakkingen, zoals wijnflessen, sapflessen, glazen groentepotten, potjes van babyvoeding en kruiden
potjes. 

WAT NIET
Vlak, vensterglas, spiegels, gloeilampen, tllampen, vuurvast glas en kristallen drinkglazen. 

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
Glas kunt u kwijt in de ondergrondse en bovengrondse glasbakken in uw buurt en bij winkelcentra. Ook u kunt het 
wegbrengen naar een van de recyclingperrons. 

INZAMELING 
De glascontainers worden in de wijk één keer in de twee weken geleegd. Bij de supermarkten worden de glascon
tainers één tot drie keer per week geleegd. 

TIP: 
•  U hoeft het glas niet schoon te maken, u mag het compleet met restjes en deksel of dop in de glasbak doen! 
•   Om overlast te vermijden wordt u verzocht voor 7.00 uur ‘s morgens en na 22.00 uur ‘s avond geen glas weg te 

gooien.
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HERBRUIK
BARE 
GROND
STOFFEN

ELEKTRISCHE 
APPARATUUR
Het opnieuw gebruiken van elektrische apparaten is zeer lucratief. Na demontage van de apparaten 

worden eerst de schadelijke stoffen verwijderd en vernietigd. Daarna worden de herbruikbare grondstof

fen eruit gehaald. De metalen, kunststoffen en hout worden hergebruikt of bewerkt tot grondstoffen die 

de industrie kan gebruiken bij de vervaardiging van nieuwe producten. 

WAT
Alle apparaten waar een snoer aanzit of een batterij in moet, of die oplaadbaar zijn zoals een stofzuiger, wasma
chine, koelkast, koffiezetapparaat, TV, mixer, computer, mobiele telefoon, fietsverlichting, printplaten, adapters en 
snoeren.

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
Zowel kleine als grote elektrische apparaten kunt u inleveren in de winkel bij aankoop van een nieuw exemplaar of 
bij het recyclingperron. 

TIP: 
•   Winkeliers zijn verplicht bij aanschaf van een nieuw apparaat uw oude in te nemen. In de aankoopprijs zit namelijk 

een verwijderingsbijdrage verwerkt.
•  Ontdooi uw koelkast en vrieskist voordat u ze aanbiedt.
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APART 
BEWAREN

KLEIN GEVAARLIJK 
AFVAL
Klein gevaarlijk afval wordt gestuurd naar verwerkingsbedrijven die gespecialiseerd 

zijn in dit type afval. 

WAT WEL
Tlbuizen, spaarlampen en ledlampen, blikken verf, zoals latex, muurverf en olieverf, accu’s, batterijen en afgewerkte 
olie. 

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
Klein gevaarlijk afval kunt u wegbrengen naar een van de drie recyclingperrons, inleveren bij een inzamelpunt bij 
diverse winkels of laten ophalen. Bel daarvoor 14 036 of via www.almere.nl.

TIP: 
•  Bewaar klein gevaarlijk afval apart en uit de buurt van kleine kinderen. 
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SCHONE 
BIOBRAND
STOF

VET 
Ingeleverd frituurvet en bakolie worden verwerkt tot schone biobrandstof.

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
Verzamel het gebruikte frituurvet en bakolie apart in de originele verpakkingen. Sluit het goed af en breng deze naar 
één van de drie recyclingperrons. Ook kunt u frituurvet brengen naar andere inzamelpunten. Kijk op www.frituurvetre
cyclehet.nl voor de meest nabij gelegen punten. 

TIP: 
•  Kleine restjes kunt u bij het bioafval doen.
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GESCHEIDEN 
VERWERKING

GROF HUISHOUDELIJK 
AFVAL
De gemeente zorgt voor een milieuvriendelijke en gescheiden verwerking van het afval dat op de recy

clingperrons wordt ingeleverd. Bijna al het afval dat u gescheiden wegbrengt naar het recyclingperron 

wordt opnieuw gebruikt.

WAT WEL
Snoeiafval, chemisch afval, bielzen, matrassen, koelvriesapparatuur, vlakglas en spiegels, piepschuim en vloerbedek
king.

WAT NIET
Autowrakken, caravans, aanhangers, bootjes, kadavers, LPGtanks, olietanks, benzinetanks, bedrijfsafvalstoffen enz.

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
U kunt uw grof huishoudelijk afval zelf wegbrengen naar de recyclingperrons in Almere. Als u het niet zelf kunt weg
brengen, kunt u het laten ophalen. Bel 14 036 of via www.almere.nl. 
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INZAMELING 
Voor het aanbieden van het grof huishoudelijk afval zijn de volgende voorschriften opgesteld:
•  Zet uw grof huishoudelijk afval in de ochtend van de ophaaldag voor 7.45 uur buiten neer; 
•  Bind los materiaal goed samen;
•  Geen grotere afmetingen dan 1,5 meter; 
•  Stukken of bundels mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilo; 
•  Grof huishoudelijk afval waarvoor geen afspraak is gemaakt, wordt niet meegenomen;
•   Bouw- en sloopafval, grind, gips, stenen, zand en graszoden mogen niet als grof huishoudelijk afval worden aan

geboden. U kunt dit zelf wegbrengen naar de recyclingperrons. 

 TIP: 
•   U kunt bij de recyclingperrons gratis (€ 100 borg contant) voor drie uur per keer, een aanhangwagen lenen om 

uw spullen te vervoeren. Kijk voor meer informatie op www.almere.nl. 
•  U kunt gratis advies krijgen over het afval scheiden op de recyclingperrons
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SCHADELIJK 
VOOR 
GEZONDHEID

ASBEST
Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom moet u vooraf checken of u zelf het asbest mag 

verwijderen en vervoeren op www.omgevingsloket.nl > asbest sloopmelding. Indien het mag, bent u ver

plicht hiervan een melding te maken bij de gemeente via 14 036. U moet het materiaal dubbel verpak

ken, in dik stofdicht en doorzichtig plastic. De beheerders van de recyclingperrons in Almere Haven en 

Buiten hebben gratis verpakkingsmateriaal voor u. Mag u het niet zelf verwijderen, dan kunt u hiervoor 

een bedrijf inschakelen. 

WAAR ZIT ASBEST IN?
Asbest kan in allerlei zaken zitten. Denk aan golfplaten, bouwmateriaal, bloembakken, etc. De gemeente neemt nooit 
risico en zamelt asbest en materiaal dat erop lijkt, apart in. 

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
U kunt het asbest brengen naar het recyclingperron in Almere Haven of Almere Buiten. U moet zich dan wel eerst 
melden bij de perronbeheerder. De asbesthoudende materialen worden op het recyclingperron in een aparte asbest
container opgeslagen en later door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en vernietigd. De gemeente haalt géén 
asbest op aan huis. 
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ZO MIN 
MOGELIJK
CO2 
UITSTOOT

RESTAFVAL
In Nederland en in Almere wordt ernaar gestreefd om het restafval sterk terug te dringen door alle 

zinvolle grondstoffen eruit te scheiden. Dat betekent dat we op termijn geen restafval meer hebben in 

ons huishoudelijk afval. Doordat we steeds weer materialen in ons afval vinden die hergebruikt kunnen 

worden verandert het restafval voortdurend van samenstelling. 

Het restafval wordt verbrand in de huisvuilcentrale in Alkmaar. Hoewel uit de verbranding elektriciteit 

wordt gewonnen creeert het tegelijkertijd CO2 uitstoot, wat weer zorgt voor de opwarming van de aar

de. Bovendien moet de gemeente betalen voor het aanbieden van het restafval aan de huisvuilcentrale. 

Het is dus van belang zo min mogelijk restafval te hebben. 

WAT WEL
In het restafval zitten alleen nog materialen die overblijven als alle grondstoffen eruit verwijderd zijn. Hoe beter we 
scheiden hoe minder restafval er overblijft!

WAT NIET
Alle grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Dat zijn onder andere glas, papier, textiel, groente, fruit en tuin
afval, etensresten, plastic, blik, drankenkartons, deksels, electrische snoeren, kapotte mobiele telefoons, blikken met 
restjes verf, chemisch afval en piepschuim.

WAAR KUNT U ERMEE TERECHT?
Zowel kleine als grote elektrische apparaten kunt u inleveren in de winkel bij aankoop van een nieuw exemplaar of 
bij het recyclingperron. 

TIP: 
•   Bent u in 2020 ook afvalloos? Meten is weten, doe dit najaar ook mee met de 50kg-uitdaging, www.50kilo.nl en 

daag uw buren ook uit. Let op de aankondiging op www.almere.nl en in Almere Dichtbij. 
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MEER INFORMATIE? 
Alle informatie in deze afvalgids en aanvullende informatie over afval vindt u op www.almere.nl/afval

Heeft u vragen of ideeën om meer grondstoffen te kunnen aanbieden? Laat het ons vooral weten!
Kijk op www.almere.nl/afval, bel 14 036 of mail naar info@almere.nl
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