
 
Iedereen heeft afval. Niet alles hoort thuis in de vuilnisbak. Veel afvalsoorten zijn 
nog bruikbaar als grondstof voor nieuwe producten, zoals glas, papier en plastic 
verpakkingen en drankenkartons. Andere afvalsoorten zijn slecht voor het milieu en 
moeten veilig verwerkt worden, bijvoorbeeld chemisch afval als batterijen. Afval 
dat niet gescheiden wordt aangeboden belandt in de verbrandingsoven. Bij de 
verbranding komt CO2 vrij, wat slecht is voor het milieu. Door afval gescheiden aan 
te bieden, leveren we samen een bijdrage aan het milieu.

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. In deze afvalscheidingwijzer leest u hoe u met de belangrijkste soorten 
afval moet omgaan. Zo houden we samen onze stad schoon en leefbaar. 

Afvalscheidingwijzer Schiedam



Hoe scheid ik 
mijn afval?

 Lege potten en flessen kunt u kwijt in de 
glasbak bij een AAP. In de glascontainer  
horen alleen verpakkingen van glas.  
Aardewerk, servies, ruiten,  
spiegels en bijvoorbeeld een 
gebroken glas horen niet in de 
glasbak en kunt u brengen 
bij de milieustraat. 

GLAS

 Batterijen, accu’s, spaarlampen, medicijnen, 
cosmetica, verf, olie en andere artikelen 
met het kca-logo op de verpakking bevat 
schadelijke stoffen. U kunt ze vaak inleveren 
bij de winkel waar u het heeft gekocht. U kunt ze 
ook gratis inleveren bij de milieustraat, of laten ophalen na 
het maken van een gratis afspraak via onze website.

KLEIN CHEMISCH AFVAL

 Al het restafval wat niet in de container past en niet 
meer voor hergebruik in aanmerking komt, hoort niet 
thuis in de restafvalcontainer. U riskeert hiermee 

een boete. U kunt uw grofvuil gratis 
afgeven op de milieustraat of 

door Irado laten ophalen. 
Maakt u hiervoor een 
grofvuilafspraak via  
onze website.

GROFVUIL

 Kleding, schoenen, lakens, dekens, 
gordijnen. Uw afgedankte en 
kapotte textiel kunt u verpakt in 
een zak kwijt in de textielcontainer 

bij een AAP. Nog 
draagbare kleding 

kunt u ook 
brengen bij 
Het GOED of 
een  
goed doel.  

TEXTIEL

 Verspreid door de stad vindt 
u zogenaamde Afval Apart 
Punten (AAP) waar u uw 
textiel, glas, plastic 
verpakkingsmateriaal en 
drankenkartons en papier 

in speciale afvalcontainers 
gescheiden aan kunt bieden. 

AFVAL APART PUNTEN

Kijk voor meer informatie 
op onze website: www.irado.nl



 Tasjes, zakjes, plastic flessen en 
flacons, tubes en potten en 

pakken voor zuivel, water, 
vruchtensappen, pastasaus en 

soepen kunt u kwijt bij een AAP in  
de container voor plastic verpakkingen  

en drankenkartons. Piepschuim, tuinstoelen, 
speelgoed en andere plastic voorwerpen horen  
niet thuis in de container bij een AAP, deze kunt  
u brengen naar de milieustraat. 

PLASTIC 
VERPAKKINGSAFVAL 
EN DRANKENKARTONS

 
 
Groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT) kunt u gescheiden 
aanbieden in de eigen groene minicontainer 
of de verzamelcontainer op straat. Grof 
tuinafval kunt u naar de milieustraat 
brengen. In het voor- en najaar rijdt Irado 
twee keer een tuinafvalroute. Na het maken 
van een afspraak wordt uw grof tuinafval 
dan bij u opgehaald. 

GROENTE-, 
FRUIT- EN 
TUINAFVAL

 Alle elektrische apparaten 
met een stekker of op batterijen. 
Bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine, 
televisie, scheerapparaten, föhn, strijkijzer 
of computer. U kunt ze gratis inleveren bij de 
milieustraat U kunt ze ook gratis inleveren bij 
de winkel waar u het heeft gekocht (vanwege 
de verwijderingsbijdrage).

ELEKTRISCHE 
APPARATEN

Kijk voor meer informatie 
op onze website: www.irado.nl

 Kranten, tijdschriften, folders en kartonnen 
verpakkingen. Gebruik hiervoor de eigen 
blauwe minicontainer, de papiercontainer bij 
een AAP of de inzamelacties van instellingen 
en verenigingen bij u in de buurt. De plastic 
verpakking om papier hoort in de container 

voor plastic verpakkingsafval en 
drankenkartons. Heeft u 

interesse in een minicontainer 
voor oud papier? Neem 
dan contact op met onze 
klantenservice.

PAPIER EN KARTON



 Fokkerstraat 550 
Woensdag: gesloten. 
Ma/di/do/vr/zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur. 
Op zon- en feestdagen is de milieustraat 
gesloten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze 
klantenservice op 010 – 262 1000.

ADRES EN 
OPENINGSTIJDEN

 Dit is een uitgave van:
Irado: 010 – 262 1000 / info@irado.nl
Gemeente Schiedam: 14010 / contact@schiedam.nl
Schiedam 2016

UITGAVE

 Goed bruikbare huisraad, zoals een oude bank, 
lampen of bedden en nog draagbare kleding, kunt 
u laten ophalen of brengen naar kringloopwinkel 
Het GOED aan de ‘s-Gravelandseweg 274. U doet 
er een ander vaak een groot plezier mee!  
Kijkt u voor meer informatie op 
www.hetgoed.nl. 
Kringloopwinkel Het GOED 
heeft op de milieustraat ook 
een eigen container waar u 
uw nog bruikbare spullen 
kunt afgeven.

KRINGLOOPWINKEL HET GOED

DE MILIEUSTRAAT

 Bij de milieustraat kunt u verschillende soorten (grof) 
afval gratis afgeven. We vragen u wel om een geldig 
identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, of identiteitskaart), 
om aan te tonen dat u inwoner bent van Schiedam. 

Wat kan ik inleveren?
U bent welkom met: asbest (verpakt), autobanden, bouw- 
en sloopafval, elektrische apparaten, glas, vlakglas, 
grofvuil, grond, papier/karton, hout, klein chemisch afval, 

kunststoffen, olie en vetten, 
oude metalen, puin, restafval, 
textiel, grof tuinafval, matrassen 
en piepschuim (EPS) e.d. Kijkt 
u voor een volledig overzicht op 
onze website.

 

AANHANGER NODIG?

U kunt deze gratis lenen via de 
milieustraat. Informeert 
u bij Irado naar de 
mogelijkheden. 


