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Afval scheiden? Natuurlijk!
Afval is allang geen afval meer. 
Gooiden we vroeger alles achteloos 
weg, nu weten we dat ons afval 
waardevolle grondstoffen bevat. 
Maar alleen als we het gescheiden 
inzamelen, kunnen we afval ook  
écht hergebruiken. En daar kunt u  
bij helpen, want afval scheiden  
begint thuis.

Bij goed scheiden, blijft er minder 
restafval over. Zo zorgen we ervoor dat 
we het milieu niet onnodig belasten 
en grondstoffen niet verloren gaan in 
de verbrandingsoven.

Onderweg naar 160 kilo restafval
De gemeente Schiedam wil dat 
in 2020 nog 160 kilo restafval per 
huishouden jaar overblijft. We zijn 
begonnen met 259 kilo (2016) naar 
214 kilo per persoon in 2017 en 180 
kilo in 2018. We zijn dus goed op weg 
maar er moet nog wel wat gebeuren. 

Het scheiden van afval begint bij u 
thuis. Wij vinden het belangrijk dat 
u als inwoner van Schiedam weet 
welk afval u kunt scheiden en waar 
u met het gescheiden afval terecht 
kunt.  Deze Afvalwijzer is bedoeld als 
hulpmiddel om beter te scheiden. 
Bewaar ‘m goed! 
 

TIP
Ook afvalscheidings
wijzer.nl van Milieu 

Centraal is een handig 
hulpmiddel



Groente-, fruit-, tuinafval 
en etensresten (gft en gfe)
Waarom scheiden?
Uw groente-, fruit-, tuinafval 
en etensresten (gft en gfe) zijn 
grondstoffen voor compost. Compost 
verbetert de bodem van akkers en 
tuinen en zorgt ook voor gezonde 
potplanten in uw plantenbak of pot. 

Gescheiden gft en gfe afvoeren  
en composteren is veel goedkoper  
en nuttiger dan verbranden bij  
het restafval.

Waar laat ik mijn gft en gfe?
•  Heeft u een eigen gft-kliko aan 

huis? Gooi uw gft dan daarin. 
De inzameldata vindt u in de 
afvalkalender op www.irado.nl of  
in de Irado-app.

•  In de gfe-verzamelcontainer bij uw 
flat of portiekwoning.

•  Heeft u nog geen gfe-container in 
de buurt? Vraag er een aan bij Irado.

•  Zelf composteren: u kunt ook zelf 
compost maken van uw gft.

www.irado.nl
010 262 1000

TIP
Etensresten 

horen ook in de 
gftkliko en  

gfecontainer. 



Wel gft/gfe

• Loof, schillen, groenteresten
• Fruit en aardappelen
• Vlees en botjes
• Vis en graten
• Eierschalen, doppen van pinda’s  

en noten
• Koffiefilters, koffiedik, theezakjes, 

theebladeren
• Mest van knaagdieren
• Gras, stro en bladeren
• Klein tuinafval en kort gemaakte 

takken (alleen in de gft kliko)
• Bloemen en kamerplanten
• Kattenbakkorrel met milieukeur

Geen gft/gfe   
(maar restafval)

• Kattenbakkorrels zonder milieukeur
• Honden- en kattenharen
• Vogelkooizand
• As en koolresten uit haard en barbecue
• Sigarettenpeuken
• Slachtafval
• Luiers
• Zand en grond
•  Grof tuinafval (zie het blad verderop in 

dit document)
• Hout en dikke takken
• Koffiecups
• Uitwerpselen van honden en katten
•  Vuilniszakken, plastic zakken en 

pedaalemmerzakken
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Wat wel en wat niet? 

TIP
Gebruik een 

biobakje in de 
keuken voor het 

verzamelen van uw 
voedselresten.



Grof tuinafval

Waarom scheiden?
Dikke takken en bijvoorbeeld 
boomstronken zijn niet geschikt om 
meteen te composteren. Daarom 
versnippert Irado ze eerst. Daarna 
is het geschikt om te gebruiken als 
grondstof voor compost, net als 
‘gewoon’ groente-, fruit,- en tuinafval 
(gft) en etensresten (gfe). Compost 
verbetert de bodem van akkers en 
tuinen en zorgt ook voor gezonde 
potplanten in uw plantenbak of pot. 

Gratis compost
Van het ingezamelde gft en gfe wordt 
compost gemaakt. Als bedankje voor 
uw bijdrage kunt u jaarlijks, tijdens de 
landelijke compostdag, gratis een zak 
compost afhalen. 
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TIP
Compost is 

plantaardige 
mest. Meng het 

daarom met 
tuinaarde. 
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Waar laat ik mijn  
grof tuinafval?
Heeft u teveel grof tuinafval om in  
uw eigen auto te vervoeren, dan 
kunt u bij de milieustraat aan 
de Fokkerstraat 550 gratis een 
aanhanger lenen die u twee uur  
mag gebruiken. Vooraf reserveren is 
wel noodzakelijk.

•  In voor- en najaar rijdt Irado ook 
een aantal keren een ‘takkenroute’ 
om grof tuinafval aan huis in te 
zamelen.  

•  Houd voor data van de takkenroute 
de huis-aan-huiskrant in de gaten 
of kijk op www.irado.nl. 

•  U zet het afval onverpakt, 
gebundeld tot pakketten van 
maximaal anderhalve meter  
lang en 30 kilo zwaar, op de 
afgesproken plaats. 

•  Boomstronken en takken mogen 
maximaal 50 cm lang en 25 cm dik 
zijn, anders is versnipperen niet 
mogelijk. En wordt het verwerkt als 
restafval.

•  Een afspraak is noodzakelijk, u kunt 
die maken via de website van Irado 
www.irado.nl via de Irado-app of  
per telefoon.

TIP
Gratis een 

aanhanger of 
bakfiets te leen op 

de milieustraat. 



Glas

Waarom scheiden?
Glas kent veel toepassingen als 
verpakking van allerlei producten. 
Verpakkingen van glas zijn volledig 
en eindeloos recyclebaar, zonder 
kwaliteitsverlies. Apart ingezameld 
glas is voor 100% te gebruiken om 
nieuw glas van te maken. 

Oud glas hergebruiken voor nieuw 
glas kost een kwart minder energie 
dan helemaal nieuw glas maken. 
Nieuwe flessen en potjes zijn 
overigens al voor 85% van  
hergebruikt glas gemaakt.

Waar kan ik glas kwijt?
In de glasbak in uw buurt. 

U hoeft glas niet schoon te maken 
voor u het in de glasbak gooit.  
Ook mag het deksel, kurk of de dop 
erop blijven.

Alleen verpakkingen van glas
Het glas waarvan ovenschalen, 
theeglazen en andere vuurvaste 
(hittebestendige) glasproducten zijn 
gemaakt, smelt niet in de glasovens. 
De temperatuur in de glasovens is 
ingesteld voor de fabricage van glazen 
flessen en potjes. Dat is te laag om 
vuurvaste glasscherven te smelten.
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TIP
Als uw glas 

drank, voedsel of 
cosmetica bevatte is 
het een verpakking 

en hoort het in 
de glasbak.



Wel in de  
glasbak

Alle lege verpakkingen van glas die 
drank, voedsel of cosmetica bevatten. 
Zoals:
• Potjes en flessen van pastasaus, 

jam, mayonaise, groenten
• Wijn-, sap-, olie- en azijnflessen
• Kruidenpotjes
• Flesjes van parfum en medicijnen
• Crème potjes
• Deodorantrollers van glas

Niet in de glasbak    
(maar restafval)

Alles van glas- en aardewerk dat geen 
verpakking is, zoals:
• Ruiten
• (Kristallen) glazen
• Thee- en wijnglazen
• (Jenever)kruiken
• Serviesgoed
• Spiegels
•  Hittebestendig glas (oven- en 

magnetronschalen)
• Vazen, bloempotten  
• Gloeilampen (bij klein chemisch afval)
• TL-buizen (bij klein chemisch afval)
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Wat wel en wat niet? 

TIP
Alleen 

verpakkingen 
van glas mogen 
in de glasbak.



Oud papier en karton 

Waarom 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. 

Daarnaast is scheiden van oud papier 
beter voor het milieu en voordeliger 
dan verbranden bij het restafval.

Waar kan ik oud papier en  
karton kwijt?
•  Bij een Afval Apart Punt bij u in de 

buurt. In elke wijk staan containers 
voor oud papier en karton. 

•  Bij een inzamelpunt van een 
vereniging, school of kerk. Met 
de opbrengst steunt u deze 
organisaties.

•  In uw eigen kliko aan huis voor 
papier en karton. De inzameldata 
vindt u in de afvalkalender op  
www.irado.nl en in de Irado-app.
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TIP
Wilt u ook een 

gratis kliko voor 
papier en karton? 

Informeer bij Irado of 
die voor uw adres 
beschikbaar is en 

vraag er een 
aan.



Wel oud papier  
en karton

• 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
• Kartonnen en papieren 

verpakkingen
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Geen oud papier  
 en karton (maar restafval)

•  Drankenkartons zoals zuivel-, soep  
en sappakken

•  Zakdoekjes, tissues,  toiletpapier, 
keukenpapier

•  Luiers
•  Foto’s
•  Geplastificeerd papier (niet scheurbaar)
•  Ordners
•  Behang en vinyl
•  Vies (vuil, vet of nat) papier en karton
•  Plastic hoesjes om (reclame-folders)  

en tijdschriften
•  Bakpapier
•  Taart en pizzadozen met etensresten
•  Enveloppen met plastic bubbeltjes

Wat wel en wat niet? 

TIP
U haalt minder 

papier in huis door 
een nee/nee of nee/
jasticker te plakken 

op uw brievenbus. 



Verpakkingen van plastic, 
metaal en drankenkartons
Waarom scheiden?
Bijna alle verpakkingen van plastic, 
metaal en drankenkartons (pmd) 
kunnen worden hergebruikt. 
Pmd wordt eerst in sorteercentra 
gescheiden. Speciale verwerkings-
bedrijven maken vervolgens van 
uw pmd grondstoffen voor nieuwe 
verpakkingen. 

Van plastic verpakkingen worden 
bijvoorbeeld fleecetruien, golfballen 
en vloerbedekking gemaakt. Metalen 
zijn eindeloos recyclebaar met 
behoud van kwaliteit. Het wordt 
omgesmolten tot nieuwe blik, of 
bijvoorbeeld een fiets, auto, of 
lantaarnpaal.
 
Van de drankpakken worden in 
recyclingfabrieken de kartonvezels 

van het plastic laagje en aluminium 
laagje gescheiden. 

Waar laat ik mijn pmd?
•  In uw eigen kliko aan huis voor 

pmd. Die legen we aan huis. 
De inzameldata vindt u in de 
afvalkalender op www.irado.nl en in 
de Irado-app.

•  Als u geen kliko aan huis heeft, kunt 
u pmd-afval kwijt bij het Afval Apart 
Punt in uw buurt.

•  Lever pmd bij voorkeur in een 
doorzichtige zak aan. Een 
afvalbedrijf ziet anders niet of het 
een zak restafval of een zak pmd is.
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TIP
Lever de 

verpakkingen 
schudleeg of 

schraapschoon 
in.
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Wat wel en wat niet? 
Plastic 
verpakkingen

• Flessen frisdrank, water, melk, 
azijn, etc.

• Knijpflessen van sauzen, olie etc.
• Flacons van wasmiddelen, 

shampoo en zeep
• Bekers van yoghurt, vla en ijs
• Bakjes van patat, salade, groente 

en fruit
• Kuipjes van boter, saus, smeerkaas
• Verpakkingen van kaas, vlees en vis
• Verpakkingen van bijv. 

tandenborstels, schroefjes en 
speelgoed (blisters)

• Tubes van gel, bodylotion en 
tandpasta

• Folies van tijdschriften en 
reclamefolders

• Zakken van pasta, rijst, brood, 
snoepgoed, etc.

• Plastic tasjes en zakjes
• Plantenpotjes

Geen pmd                         
(maar restafval)

• Koffiecups
• Piepschuim
• Chipszakken met een aluminium laagje
• Terpentineflessen, kitkokers
•  Doordrukstrips van medicijnen, vitamines  

en kauwgom
• Plastic tuinstoelen
•  Plastic buitenspeelgoed
•  Grote stukken metaal, zoals oude fietsen
•  Oude  cd’s, videobanden en cassettebandjes 

TIP
Alleen 

verpakkingen van 
pmd kunnen we 

recyclen. Voorwerpen 
horen bij het 
restafval of 

grofvuil.

Metalen verpakkingen
• Drank- en conservenblikken
• Stalen siroopflessen met dop erop
• Aluminium schalen

Drankkartons 
• Pakken van sappen, water, wijn, 

zuivel, soep en sauzen. 



Textiel

Waarom scheiden?
Textiel bestaat uit vezels die meerdere 
keren hergebruikt kunnen worden. 
Maar liefst 92% van ingezameld 
textiel wordt hergebruikt. Verwerken 
van oud textiel bespaart grondstoffen 
voor nieuw textiel. Het textiel dat 
u gescheiden aanlevert wordt 
door specialistische bedrijven 
gesorteerd. Draagbare kleding krijgt 
een nieuwe eigenaar. Ander textiel 
wordt gebruikt voor poetslappen of 
verwerkt in vloerbedekking, dekens, 
vilt en vulmateriaal voor bijvoorbeeld 
autostoelen.

Het scheiden van textiel levert geld  
op en is voordeliger dan verbranden 
als restafval. 

Waar kan ik textiel kwijt?
• In de textielbak bij een Afval Apart 

Punt in uw buurt.
• Kringloopwinkels zijn blij met nog 

goed bruikbare kleding.
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TIP
Ook kapotte of 

onbruikbare kleding 
mag in de textielbak. 

Net als schoenen, 
gordijnen, linnengoed en 

handtassen. Het wordt 
allemaal gesorteerd 
voor hergebruik of 

verwerking.



Wel textiel

• Kleding
• Schoenen per paar gebonden
• Handdoeken, theedoeken en 

tafellakens
• Lakens en dekens
• Gordijnen en vitrage
• Riemen, tassen, dassen
• Knuffelbeesten en poppenkleertjes

Geen textiel    
(maar restafval)

• Natte kleding en schoenen 
•  Met olie of verf vervuilde kleding  

en schoenen 
• Vloerbedekking (bij grofvuil) 
• Vulling van kussens of speelgoed
• Breigaren 
•  Matrassen, kussens en dekbedden 

(bij grofvuil)
• Tapijt (bij grofvuil)
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Wat wel en wat niet? 

TIP
Bied textiel 

en schoenen aan 
in een gesloten 

zak, dan blijven de 
spulletjes schoon 

en droog.



Elektrische apparaten

Waarom scheiden?
Afgedankte elektrische apparaten 
bevatten nog veel bruikbare 
onderdelen. Daarom zijn ze ook nog 
waardevol als ze oud zijn of kapot. 
Plastic, glas, koper en ijzer worden zo 
weer benut als grondstof voor nieuwe 
producten. 

Als apparaten nog werken of te 
repareren zijn, kunnen ze een tweede 
leven krijgen bij een nieuwe eigenaar. 
Zo duurt het nog een tijd voordat het 
apparaat afval wordt. Dat is nog beter 
dan scheiden.

Waar kan ik mijn apparaten kwijt?
•  Bij aankoop van een nieuw apparaat 

kunt u gratis uw oude apparaat 
inleveren bij de winkelier. Een deel 

van de nieuwprijs is namelijk een 
verwijderingsbijdrage waarmee de 
recycling van uw oude apparaat  
wordt betaald.

•  Dankt u een apparaat af dat nog 
werkt? Als u het afgeeft bij de 
kringloopwinkel, maakt u er een 
nieuwe eigenaar blij mee.

•  Als uw apparaat niet meer is te 
redden en u geen nieuw exemplaar 
koopt, kunt u het inleveren bij de 
milieustraat.

•  Ook winkeliers, supermarkten en  
doe-het-zelf-winkels beschikken 
vaak over verzamelstations voor 
kleine apparaten.
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TIP
Apparaat kapot?  

U kunt terecht bij Repair 
Café Schiedam. Kijk voor 
actuele openingstijden 

op de site:  
www.repaircafe.org



Wel elektrische 
apparaat

• (Mobiele) telefoon
• Stofzuiger
• Strijkijzer
• Koffiezetapparaat
• Beeldscherm
• (Spel)computer
• Föhn
• Mixer
• Afstandsbediening
• Fotocamera
• Verlengsnoer
• Horloge 

Geen elektrisch  
apparaat (maar restafval)

• Start- en aansluitkabel
• Aansteker
• Barometer
• Elektriciteitsdraad
• Fietsdynamo
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TIP
Uw afgedankte 

apparaat is vaak nog 
goed bruikbaar. De 
kringloopwinkel is 

er blij mee. 

Wat wel en wat niet? 



Klein chemisch afval
(kca)
Waarom scheiden?
Klein chemisch afval (kca) zamelt 
u apart in omdat het schadelijke 
stoffen bevat voor mens, dier en 
milieu. Bepaalde soorten kca, zoals 
blikken met verf, kunnen nog worden 
hergebruikt. Andere worden veilig 
vernietigd.

Steeds meer kca ondergaat een 
voorbewerking om bruikbare 
materialen (zoals metalen) voor 
hergebruik terug te winnen. Als er  
niets te recyclen valt, gaat kca 
naar een nog meer speciale 
verbrandingsoven. De warmte die 
hierbij vrijkomt kan worden gebruikt 
om energie op te wekken.

Waar laat ik mijn kca?
•  U kunt uw klein chemisch afval 

inleveren bij de milieustraat. Irado 
zorgt voor verdere verantwoorde 
verwerking.

•  U kunt ook terecht bij de winkel  
waar u het product gekocht heeft, 
zoals verf- en doe-het-zelfwinkels. 
Hier staan speciale inzamelbakken 
voor kca.

•  Medicijnresten en injectienaalden 
kunt u inleveren bij uw apotheek.

•  U kunt het ook gratis laten ophalen 
na het maken van een telefonische 
afspraak bij Irado.
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TIP
Batterijen, 

accu’s, spaarlampen, 
medicijnen, verf, olie 
en andere artikelen 

met het kcalogo op de 
verpakking bevatten 

schadelijke 
stoffen.



Wel kca

• Accu’s en batterijen
• Benzine, motorolie en oliefilters
• Spaar-, tl- en ledlampen
• Vloeibare gootsteenontstopper
• Medicijnen
• Injectienaalden
• Inktcartridges
• Verf, lak en beits
• Verfproducten, zoals verdunner  

en reiniger

Geen kca    
(maar restafval)

• Ammonia en spiritus
• Balpennen en viltstiften
• Cd’s en video’s
• Nagellak en remover
• Kwasten met uitgeharde verf
• Lege spuitbussen en verfblikken
• Foto’s en dia’s
• Vlooienband
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Wat wel en wat niet? 



Restafval

Wat is restafval?
Al het afval dat overblijft na goed 
scheiden is restafval. 
Restafval wordt verbrand in 
grote ovens. Hiermee kan energie 
(elektriciteit) en warmte worden 
opgewekt. Echter bij verbranding 
komt ook CO2 vrij, wat zorgt voor 
vervuiling van het milieu. 

Waar laat ik mijn restafval?
•  In de restafvalcontainer in de wijk. 
•  U kunt de restafvalcontainer openen 

met de toegangspas.
•  U kunt uw restafval ook altijd 

brengen bij de milieustraat. 

In 2019 wordt de restafvalkliko 
gefaseerd vervangen door een  
pmd-kliko. 
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Wel restafval

Alles wat overblijft na het scheiden 
van pmd, oud papier en karton, glas, 
textiel, groente-, fruit-, tuinafval 
en etensresten, grofvuil en klein 
chemisch afval zoals:   
• Luiers 
• Vochtig toiletpapier
• Kauwgum 
• Kattenbakkorrels zonder 

milieukeur
• Aardewerk of glazen 

plantenpotten
• Piepschuim
• Doordrukstrips
• Honden- en kattenpoep 
• Volle stofzuigerzak
• Nat, vet en vuil papier
• Vette pizzadoos www.irado.nl
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Wat wel en wat niet? 

Geen restafval

Alle grondstoffen, zoals:
•   Verpakkingen van plastic, metaal 

en drankenkartons
•   Groente-, fruit-, tuinafval en 

etensresten (gft en gfe)
•   Grof tuinafval
•   Verpakkingen van glas
•   Oud papier en karton
•   Afgedankt en kapot (schoon en 

droog) textiel
•   Elektrische apparaten
•   Klein chemisch afval (kca)
•   Grofvuil



Met warm weer gaan kliko’s soms 
stinken of kruipen er maden uit. Dat 
is niet gevaarlijk, maar wel vies. De 
tips op deze pagina helpen stank en 
maden te voorkomen en te bestrijden 
als dat nodig is.

Tips van inwoners:
•  Probeer afgepast te koken, zodat er 

geen kostbaar voedsel weggegooid 
hoeft te worden. Moet er toch iets  
de gft-kliko in, dan gaat het in een 
oude krant of composteerbaar 
zakje.

•  Zet de kliko in de schaduw en sluit 
alle vuilniszakken goed af. 

•  Je hebt biologisch afbreekbare 
vuilniszakken voor in gft-kliko’s.  
Als je die erin doet, blijft je kliko 
schoon. Is er dan toch iets door 
gegaan of langs gegaan, is het zo 
afgespoeld met de tuinslang.
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Tips voor schone  
en frisse kliko’s 

TIP
Maden in een 

geleegde kliko? 
Gebruik kokend 

water en een scheut 
azijn of wat 

groene zeep.
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Voorkomen
•  Droog houden: Leg een oude krant 

of stro onderin de containers om 
aankoeken van afvalresten te 
voorkomen

•  Schoon houden: Maak geleegde 
kliko regelmatig schoon met water 
en een scheut azijn of water en 
groene zeep.

•  Verpak etensresten direct. Vliegen 
komen af op etensresten om daar 
hun eitjes te leggen. Verpakte 
resten, bijvoorbeeld in een krant 
of een biologisch afbreekbare 
afvalzak, maken de kliko minder 
aantrekkelijk voor vliegen.

•  Hang mottenballen in de kliko. De 
geur van mottenballen houdt vliegen 
op afstand. Vooral een panty aan het 
handvat werkt.

Bestrijden
Toch maden in een kliko? Dan helpen 
de volgende tips:
•  Klimop (Hedera): Klimop, of Hedera, 

is giftig voor maden. Leg af en toe 
een tak in de container om het 
probleem te bestrijden. 

•  Zout/strooizout en kalk: Af en toe 
een handje zout of kalk in de bak 
zorgt dat maden uitdrogen.

 

Tips voor schone  
en frisse kliko’s 



Grofvuil 
Waarom scheiden?
Onder grofvuil valt alle huishoudelijk 
afval dat niet in een ondergrondse 
container past en dat u ook niet 
gescheiden kan aanbieden. Grofvuil is 
vaak opnieuw te gebruiken. Afgedankte 
meubelen vinden vaak een nieuw 
thuis, maar ook onderdelen van 
wasmachines en geluidsapparatuur 
zijn vaak opnieuw te gebruiken. 

Scheiden en opnieuw gebruiken van 
grofvuil is voordeliger dan verbranden 
als restafval. 

Waar laat ik mijn grofvuil?
•  Verkopen: voor tweedehands 

goederen kunt u soms nog een klein 
bedrag krijgen als u ze zelf verkoopt 
op platforms als Marktplaats. 

•  Brengen naar de milieustraat: al 
uw grofvuil kunt u inleveren bij de 
milieustraat. Hier kunt u het sorteren 

en onze medewerkers  zorgen voor 
verdere, verantwoorde verwerking. 
U kunt hiervoor ook gratis een 
aanhanger of bakfiets lenen bij de 
milieustraat.   

•  Naar een kringloopwinkel: zij kunnen 
uw afgedankte huisraad, kleding 
en andere bruikbare spullen goed 
gebruiken.

•  Laten ophalen: U kunt uw grofvuil ook 
thuis laten ophalen. Maak daarvoor 
een grofvuilafspraak met Irado.

Zet geen grofvuil zonder afspraak 
in de openbare ruimte. Daarmee 
vervuilt u de openbare ruimte en dat is 
hinderlijk voor uw buurtgenoten. Het 
bijplaatsen van grofvuil of ander afval 
bij containers en afval apart punten  
is strikt verboden en u riskeert dan  
een boete.  

www.irado.nl
010 262 1000

TIP
Bied 

géén puin of 
steenachtige 

materialen aan bij 
het grofvuil. 



U kunt een ophaalafspraak maken via 
de website van Irado op www.irado.nl, 
met de Irado-app of per telefoon.

• Zet het grofvuil op de afgesproken 
dag tussen 5.00 uur tot 7.30 uur 
buiten.

• De stukken mogen niet langer zijn 
dan 1,5 meter.

• De stukken mogen niet zwaarder 
zijn dan 30 kg.

• Kleine stukken moeten goed en 
stevig gebundeld zijn.

• De totale hoeveelheid mag per 
huishouden en per keer niet meer 
bedragen dan 2 m3.

• Plaats uw grofvuil zodanig dat de 
chauffeur er gemakkelijk bij kan. 
Bijvoorbeeld voor de deur aan de 
straatkant.

Klein chemisch afval (kca) , verf of 
tl-buizen en asbest bevatten 
gevaarlijke stoffen en horen daarom 
niet op straat. Voor de veiligheid van 
uw buurt brengt u dit zelf naar de 
milieustraat.  

Bouw- of sloopafval en puin of steen 
zijn geen grofvuil. Schaf hiervoor een 
Big Bag aan of lever het tegen betaling 
in bij de milieustraat.

www.irado.nl
010 262 1000

Grofvuil afspraak  
maken 



Milieustraat 

Grofvuil kunt u zelf brengen bij de 
milieustraat aan de Fokkerstraat 550. 

Openingstijden
Maandag en dinsdag van  
8:00 tot 16:00 uur
Woensdag gesloten
Donderdag en vrijdag van  
8:00 tot 16:00 uur
Zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur.
 
Kosten
U kunt de meeste soorten grofvuil 
gratis brengen. Voor steen, puin, aarde 
of zand rekenen wij een vergoeding. 
Dat doen we ook voor het wegen van 
auto, vrachtwagen of caravan en 
de verwerking van een caravan of 
aanhanger. De actuele prijs (inclusief 
BTW) vindt u in het kostenoverzicht op 
de website van Irado. 

Aanhanger en bakfiets te leen 
Om brengen van grofvuil makkelijk 
te maken, kunt u bij de milieustraat 
gratis een aanhanger of bakfiets 
lenen. Die mag u gratis gebruiken. 
Neemt u wel een extra kentekenplaat 
mee voor de aanhanger.

Let op: grofvuil hoort niet bij Afval 
Apart Punt of op andere plaatsen in 
de openbare ruimte. Dat is verboden 
en u riskeert een boete. 

www.irado.nl
010 262 1000

TIP
Met bruikbare 

spullen maakt u de 
kringloopwinkel  

blij. 



U kunt bij de milieustraat  
terecht voor: 
•  Autobanden met velg 
•  Afgewerkte olie
•  Asbest 
•  Bielzen, snoeihout en grof  

tuinafval hout (C-hout)
•  Bouw- en sloopafval 
•  Elektrische apparaten met stekker
•  Frituurvet of –olie
•  Hout
•  Gipsblokken 
•  Glas
•  Grofvuil 
•  IJzer en overige metalen 
• Kadavers van huisdieren 
• Klein chemisch afval (KCA)
• Koelkasten en diepvriezers

• Plastic materialen, pvc-buizen 
• Matrassen
• Oud papier en karton 
• Tapijt
• Textiel
• Tuinafval 
• Schone grond 
• Schoon puin 
•  Vlak glas (zoals ruiten, glasplaten  

en spiegels) 

Ook als u zelf afval brengt,  
zamelen we dat gescheiden in.  
Houd de afvalsoort daarom  
zoveel mogelijk apart. 

www.irado.nl
010 262 1000

Gescheiden aanleveren 



Contact

www.irado.nl
010 262 1000

Over afval
Voor alle vragen en meldingen die 
afval betreffen, kunt u contact 
opnemen met Irado. 
• Afval naast de container
• Grofvuilafspraak maken
• Volle container
• Storing aan de container

Dat kan op verschillende manieren:

 www.irado.nl

  via het contactformulier op  
www.irado.nl/melding-doorgeven

 bel 010-262 1000

  mail naar info@irado.nl 

  Irado-app (gratis te downloaden  
voor Android en iOS)

Over de openbare ruimte
Heeft u vragen of opmerkingen over 
het beheer van de openbare ruimte? 
Maak een melding via de Buitenbeter-
app. U kunt uw melding ook doorgeven 
aan Irado of neem contact op met het 
KCC (Klant Contact Centrum) van de 
gemeente.

 14010

 www.schiedam.nl

 download de Buitenbeter-app



www.irado.nl
010 262 1000

Meer informatie
Postadres
NV IRADO
Fokkerstraat 550
3125  BE Schiedam
Postbus 58
3100 AB Schiedam

Ook kunt u ons vinden op de  
volgende sociale media:

@IradoNL voor contact met de 
Klantenservice

@Irado_online voor nieuws over 
Irado

Voor nieuws, verslagen en foto’s 
van evenementen

Onze bedrijfspagina met nieuws 
en wetenswaardigheden

2019. Deze afvalwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Schiedam.

Mocht u na het lezen van deze afvalwijzer toch nog vragen hebben over in welke container of kliko u het afval mag 
scheiden dan kunt u ook altijd de afvalscheidingswijzer raadplegen via de site: www.afvalscheidingswijzer.nl


