
Makkelijker uw afval scheiden

Afval scheiden: dat scheelt een hoop
De meeste afvalstoffen zijn nog prima 
her te gebruiken of te recyclen tot nieuwe 
producten. Daarom stimuleert de gemeente 
het scheiden van afval. Want hoe meer afval 
u scheidt, hoe minder restafval u overhoudt 
en hoe minder afval in de verbrandingsovens 
terechtkomt! Uw afvalstoffen zijn grond
stoffen voor nieuwe producten. 
Heeft u opmerkingen of suggesties voor  
ons over afvalscheiding? Dan kunt u  
contact opnemen met Sylvia Meintser,  
s.meintser@amsterdam.nl.

De afgelopen weken heeft stadsdeel West alle afvalcontainers in de Postjesbuurt vervangen door nieuwe 
containers. Ook hebben we de spreiding van de verschillende soorten afvalcontainers verbeterd, zodat u 
makkelijker uw verschillende soorten afval in de buurt kwijt kunt. Op de achterzijde vindt u een plattegrond 
met alle glas, papier, plastic en textielcontainers in uw buurt.

Meer plasticcontainers
Er zijn meer plasticcontainers gekomen, soms op een locatie waar eerder een ander soort afvalcontainer 
stond. Zo kunt u dichter bij huis uw plastic afval kwijt. 

Aan de kleur herkent u de container
Alle nieuwe containers zien er in principe hetzelfde uit. Aan de kleur van de inwerpopening en de stang 
bovenop én een sticker met een plaatje en tekst herkent u welke soort afval u hier kwijt kunt: 

Papier en karton
Alle papier en karton, zoals 
tijdschriften, folders, kranten, 
enveloppen en kartonnen dozen. 
Scheur grote dozen klein zodat ze  
de container niet verstoppen.

Restafval
Al het overige afval (met uitzondering  
van klein chemisch afval en kleine 
elektrische apparaten, dat brengt u  
naar een Afvalpunt of Chemokar).

Plastic en drankkarton
Plastic verpakkingsafval zoals  
flacons, tandpastatubes, plastic 
flessen, plastic verpakkingen 
van vlees of groenten, folies, 
boterkuipjes. Drankkarton zoals 
melkpakken, sappakken. 

Ander afval?
Heeft u andere soorten afval zoals grofvuil, 
houtafval, tuinafval, klein chemisch afval, 
(kleine) elektrische apparaten, bouw en 
sloopafval? In de Afvalwijzer of op  
www.amsterdam.nl/afval vindt u waar u 
deze soorten afval kwijt kunt. 

Afvalcontainer vol of kapot?
Geef het aan ons door via een  
Melding Openbare Ruimte:
•	www.amsterdam.nl/mor 
•	apps ‘Opgeruimd’ of ‘Verbeter de Buurt’
•	telefoonnummer 14 020  

(ma t/m vr 8.00  18.00 uur)

Zet geen grofvuil tegen de containers aan, 
de vuilnismannen kunnen ze dan niet goed 
legen.

Glas
Verpakkingsglas zoals flessen 
en potten van bruin, groen en 
doorzichtig glas. Mag met restjes en 
deksel. Geen andere glasproducten 
zoals glazen, vazen, ruiten.

Textiel
Alle schoenen, kleding, dekens, 
dekbedden, gordijnen, handdoeken.  
Het textiel mag ook oud en versleten zijn.

Postjesbuurt



Meer informatie over afval: www.amsterdam.nl/afval

Legenda

 Glas
 Papier en karton
 Plastic en drankkarton
 Textiel

Let op: de restafvalcontainers staan 
niet op deze kaart ingetekend.

Soorten afvalcontainers in uw buurt


