
INZAMELEN

OMGEKEERDAlkmaar gaat

Afval scheiden wordt makkelijker
In deze folder leest u wat omgekeerd inzamelen is,  
waarom het wordt ingevoerd en wat er voor u verandert.
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Ons huishoudelijk afval is voor het grootste deel herbruikbaar.  
Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (GFT), glas, textiel, oud papier 
en karton en plastic, blik en drinkpakken. Afval wordt steeds meer als 
een waardevolle grondstof gezien. Helaas belandt nog teveel hiervan 
in de restafvalcontainer. Dat is jammer, want daarmee eindigt het in de 
verbrandingsovens en kan het niet hergebruikt worden.

60%
AFVALSCHEIDING

In Alkmaar streven we naar 
60% afvalscheiding in 2020. 
Dat betekent een daling van 
235 kg naar 180 kg restafval 
per inwoner per jaar.  
Om dit te realiseren wordt 
het inzamelsysteem voor 
afval veranderd.

WAT IS 
OMGEKEERD INZAMELEN?

In uw wijk worden GFT en restafval aan 
huis opgehaald. Ongeveer de helft van 
de huishoudens heeft destijds vrijwillig 
gekozen voor een rolcontainer aan 
huis voor oud papier en karton. Plastic, 
blik en drinkpakken brengt u nu nog 
naar een verzamelcontainer ergens 
in uw directe omgeving, bijvoorbeeld 
bij uw supermarkt. Bij ‘omgekeerd 
inzamelen’ verandert dit. De bestaande 
grijze container gaat u voor plastic 
gebruiken. Alle huishoudens krijgen de 
beschikking over een rolcontainer voor 
oud papier en karton. De inzameling 
van GFT blijft hetzelfde. De kleine 
hoeveelheid restafval die nog overblijft 
na afvalscheiding, brengt u naar 
een ondergrondse container. Deze 
ondergrondse containers worden op
verschillende locaties in uw buurt 
geplaatst.
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HOE MOET IK STRAKS MIJN AFVAL AANBIEDEN? 

>  LAAGBOUW: Met het nieuwe systeem heeft u drie rolcontainers  
aan huis: 

 -  een rolcontainer voor plastic, blik en drinkpakken; 
 - een rolcontainer voor oud papier en karton; 
 - een rolcontainer voor groente, fruit- en tuinafval (GFT) en etensresten.  
 
  Het overgebleven restafval brengt u weg naar een ondergrondse  

container in uw buurt.

>  HOOGBOUW: Zo dicht mogelijk in de directe omgeving worden 
ondergrondse containers geplaatst voor de verschillende soorten afval.

>  BUITENGEBIED: Voor elk soort afval een rolcontainer (4 rolcontainers).

‘Het nieuwe systeem maakt het makkelijker om  
afval te scheiden. En dat ik daarmee ook nog bijdraag 

aan een beter milieu, geeft een goed gevoel!’

NU STRAKS

PLASTICPLASTIC REST
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WANNEER GAAN WE  
OMGEKEERD INZAMELEN?

Het omgekeerd inzamelen wordt de komende 
jaren gefaseerd ingevoerd in Alkmaar. Op het 
moment dat de voorbereidingen voor uw wijk 
gaan beginnen, wordt u hierover geïnformeerd. 

Daarnaast vindt u de meest actuele informatie 
op de website www.stadswerk072.nl.

‘Ik kan plastic nu 
veel beter scheiden. 

Ik was verrast  
om te zien hoeveel 
materiaal eigenlijk 

van plastic is.’

 www.stadswerk072.nl

•  Flessen van frisdrank, water, melk, azijn
•  Knijpflessen van sauzen, olie
•  Flacons van wasmiddelen, shampoo, zeep
•  Bekers van yoghurt, vla, ijs
•  Bakjes van patat, salade, groente, fruit
•  Kuipjes van boter, saus, smeerkaas
•  Verpakkingen van kaas, vlees, vis
•  Verpakkingen van tandenborstels, schroefjes,

speelgoed (blisters)
•  Tubes van gel, bodylotion, tandpasta
•  Folies van tijdschriften, reclamefolders
•  Zakken van pasta, rijst, brood, snoep
•  Plastic tasjes, zakjes
•  Plantenpotjes

PLASTIC
Leeg verpakkingsafval

• Pakken van vruchtensappen, water, wijn
• Pakken van melk, vla, yoghurt
• Pakken van soep, pastasaus

• Drankblikjes
• Bierdopjes
• Stalen siroopflessen
• Conservenblikken
• Aluminiumfolie en -schalen
• Waxinelichtcupjes

DRINKPAKKEN
Leeg, plat gevouwen met gesloten dop

BLIK
Leeg verpakkingsafval

WAT MAG ER BIJ PLASTIC, BLIK EN DRINKPAKKEN?


