Wat mag
in de
papier
container?
We helpen u graag op weg met uw
oud papier en karton.

Wel in de papier container
•	Kranten, tijdschriften en boeken
•	(Reclame)drukwerk zónder folie
•	(Telefoon)gidsen
•	Schrijfpapier en tekenpapier
•	Computerprints, fax- en kopieerpapier
•	(Venster)enveloppen

•	Papiersnippers
•	Cadeaupapier en papieren zakken
•	Eierdozen en kartonnen eierrekjes
•	Papieren verpakkingen
•	Kartonnen verpakkingsdozen

Tips
•	Al uw oud papier en karton kunt u weggooien in de
papier container bij u in de wijk.
•	Oud papier dat u gescheiden inlevert moet schoon en
droog zijn. Gebruikte tissues of vieze pizzadozen horen
niet in de papierbak.
•	Haal minder papier in huis door een nee/nee- of
nee/ja-sticker te plakken op uw brievenbus.
•	U kunt uw oud papier en karton ook brengen bij een
inzamelpunt van een vereniging, school of kerk.
Met de opbrengst steunt u deze organisaties.

•	Irado biedt een gratis container aan huis aan voor
papier en karton. Heeft u geen container? Informeer bij
Irado of die voor uw adres beschikbaar is en vraag er
een aan.
•	Een enkel nietje, paperclip of kunststofvenster (van
enveloppen) mag gewoon bij het oud papier. Bij het
recyclen worden ze verwijderd.
•	Boeken kunnen ook bij het oud papier, maar u kunt
ze ook naar de kringloopwinkel brengen of in een
minibibliotheek in de buurt achterlaten.
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Niet in de papier container
• Drinkpakken, zoals zuivel-, soep- en sappakken
• Gebruikte zakdoekjes, tissues, toiletpapier,
keukenpapier
• Luiers
• Foto’s
• Geplastificeerd papier (niet scheurbaar)
• Ordners

•
•
•
•
•
•

Behang en vinyl
Vies (vuil, vet of nat) papier en karton
Plastic folie om (reclame-folders) en tijdschriften
Bakpapier
Taart en pizzadozen met etensresten
Enveloppen met plastic bubbeltjes

Waar laat ik deze spullen
dan wel?
•D
 rinkpakken horen niet bij het oud papier, omdat er
een plastic en/of aluminium laagje in zit. In
Schiedam mogen ze bij het plastic afval,
in Vlaardingen bij het restafval. In Capelle
aan den IJssel mag het bij het plastic
afval en anders bij het restafval.
• Restafvalcontainer: alles wat na
scheiden overblijft en in de
restafvalcontainer past.

Waarom papier en karton scheiden?
Oud papier en karton zijn goede grondstoffen voor nieuw papier.
Nieuw papier dat in Nederland wordt gemaakt, bestaat al voor meer
dan driekwart uit hergebruikt papier. Dat scheelt bomen, want elke
kilo oud papier bespaart twee kilo hout. Van hergebruikt papier
worden onder meer reclamefolders, schrijfpapier, kranten, kartonnen
dozen, verpakkingen en toiletpapier gemaakt.
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