
Aardappelschillen 
Botjes en visgraten 
Brood
Dennennaalden 
Doppen van pinda's en noten 
Eierschalen
Etensresten (gekookt)
Gras
Kaaskorsten
Kattenbakkorrels (alle 

kattenbakkorrels mogen bij het 
bioafval)
Koffiefilters en koffiedik
Mest (van kleine huisdieren)
Planten- en bloemenresten
Groente- en fruitafval
Schors
Snoeiafval (klein)
Stro
Theezakjes

Bladeren
Tuin- en potgrond (kleine 
hoeveel heden)
Vet (gestold) 
Vleeswaren 
Wegwerpluiers en daar mee 
vergelijkbaar incontinentie-
materiaal (niet vervuild door 
medicijnen)

Bekers voor yoghurt, vla, 
slagroom, ijs 
Boterkuipjes, sausbakjes, 
smeerkaas-, paté- of koffiemelk-
kuipjes 
Deksels van potten pindakaas, 
chocopasta etc.
Drinkpakken, o.a. melk en 
vruchtensappen
Flacons voor wasmiddel en 
schoonmaakmiddel 
Flacons voor bijv. shampoo, 
douchegel, badschuim en 
zeep

Flessen voor olie en azijn 
Flessen voor frisdrank, water 
en zuivel
Folies om tijdschriften en 
reclamefolders 
Groente-, fruit- en saladebakjes 
of -zakjes, patatbakjes
Knijpflessen voor sauzen zoals 
ketchup en mayonaise 
Metalen verpakkingen (blik) 
bijv. aluminium voedselbakjes, 
lege drankbusjes, theelichten-
kuipjes, conserven, soepblikken 
en metalen deksels van potjes.

Pasta- en rijstzakken 
Plantenpotten
Plastic tasjes, tassen en brood-
zakken 
Potjes voor gel, medicijnen, 
vitamines 
Snoepzakken 
Tubes voor bijv. gel, crème, 
bodylotion en tandpasta 
Verpakking van vleeswaren en 
kaas 
Verpakking van o.a. tanden-
borstels, snoeren en schroeven

BIOAFVAL  

PLASTIC, BLIK EN DRINK-
PAKKEN

Bioafval mag in een doorzichtig plastic zakje worden aangeboden in de afvalbak. 

Zorg dat alles leeg is. Drinkpakken kunt u platdrukken, opvouwen en daarna de dop er weer opdoen. 
Dit scheelt veel ruimte in de bak.

WAT MAG WEL BIJ HET BIOAFVAL? 
WAT MAG NIET BIJ 
HET BIOAFVAL? 

As- en kolenresten (barbecue 
of open haard) 
Haren van mens en dier
Kauwgum
Kurken
Lucifers
Papier
Peuken
Schelpen
Slachtafval
Steekschuim
Vogelkooizand 
Volle stofzuigerzakken

WAT MAG NIET IN 
DE PLASTICBAK? 

Andere plastic producten 
en gebruiksvoorwerpen 
(tuinstoelen, speelgoed)
Combinaties van resten 
papier, karton of folie 
(aluminium afdekmaterialen, 
chips verpakkingen, doordruk-
strips (pillen of kauwgom)
Fastfoodverpakkingen, 
verpakkingsvulmateriaal
Piepschuim (grote delen 
inleveren bij het recycling-
perron)
Plastic verpakkingen van 
gevaarlijk afval (make-up-
verpakkingen, terpentine-
flessen, kitkokers)
Spuitbussen 
Verpakkingen met inhoud

WAT MAG WEL IN DE PLASTICBAK? 

HAAL JIJ 
ERUIT WAT  
ER IN ZIT?

almere.nl/stadzonderafval



Cadeaupapier 
Computerprints, faxpapier en 
kopieerpapier 
Eierdozen 
Enveloppen
Kranten 
Kartonnen en papieren 
verpakkingen zoals dozen, 
doosjes van hagelslag, rijst 
en dergelijke en vaat- en 
waspoeder

Papieren zakken en papieren 
draagtassen
Papiersnippers 
Reclamedrukwerk zonder 
plastic folie 
Schrijf- en tekenpapier 
Telefoongidsen
Tijdschriften en boeken 

Badkamerglas: crèmepotjes van doorzichtig glas, deodorantrollers 
van glas, parfumflesjes etc. 

Drankenglas: wijnflessen, bierflessen zonder statiegeld, flessen van 
vruchtensappen ed. 

Keukenglas: potjes en flessen van spaghettisaus, appelmoes, 
olijfolie, sambal, kruidenpotjes etc. 

Accu’s 
Afgewerkte olie 
Alle metalen 
Alle puinsoorten 
Alle soorten textiel en schoenen 
Asbest (alleen in Almere 
Haven) 
Autobanden 
Bielzen 
Cartridges
Diverse houtsoorten
Elektrische en elektronische 
apparaten 
Frituurvet
Gasflessen en brandblussers

Gipsplaten of blokken 
Grond
Harde plasticsoorten  
Klein Gevaarlijk afval 
Koel-vriesapparatuur 
Mobieltjes
Papier en karton 
Snoeiafval 
Verpakkingsglas 
Verpakkingsplastic 
Vlakglas en spiegels
Vloerbedekking, matrassen, 
piepschuim, dakleer 
Zakken huishoudelijk (rest-)afval 

PAPIER

GLAS

RECYCLINGPERRONS

WAT MAG WEL IN DE PAPIERBAK? 

WAT MAG WEL IN DE GLASBAK? 

WAT MAG U HIER BRENGEN? 

WAT MAG NIET IN DE PAPIERBAK? 

WAT MAG NIET IN DE GLASBAK? 

RECYCLINGPERRONS

Almere Poort, Argonweg 81, 1302 AD 
Almere Buiten, Vlotburgweg 36, 1332 AJ 
Geopend van ma t/m za van 9.00 tot 17.00 uur 

Almere Haven (van half augustus 2016 t/m oktober 2017)  
Parkeerplaats FC Almere, op maandag
Wierdenpark (naast Najaden), op woensdag 
Binnenterrein De Steiger 221, op zaterdag
De Steiger 218, op maandag, woensdag en zaterdag 
Op deze locaties zijn de openingstijden 9.00 tot 16.00 uur.

Op feestdagen gesloten. 

Meer informatie op 
www.almere.nl/afval

Behang 
Enveloppen met plastic 
bubbeltjes 
Gebruikte zakdoekjes, tissues, 
keukenpapier en toiletpapier 
Geplastificeerd papier 
Ordners en ringbanden met 
metalen klem en/of kunststof 
kaft.
Pizzadozen 
Taartdozen 

Verpakkingen van dranken 
(mag in plasticbak) of vloeibaar 
wasmiddel en dergelijke 
Vinyl 

Dit hoort allemaal bij het 
restafval.
En wist u dat pizzadozen een 
folie bevatten en daarom NIET 
in de papierbak mag? 

Bloempotten 
Gebroken ruiten* 
Kristal glas (zoals wijnglazen)
Kapotte gloeilampen 
Opaal glas (wit, niet 
doorzichtig) 

Serviesgoed 
Spaarlampen 
Spiegels* 
Tl-buizen** 
Vuurvast glas: theeglazen, 
ovenschalen 

*    bouwafval, breng naar het recycling perron 
**  dit is Klein Chemisch Afval, breng naar het recyclingperron 

U kunt een aanhangwagen gratis huren voor drie uur bij de perrons. 
Kijk voor de voorwaarden op www.almere.nl/recyclingperrons

DOWNLOAD DE RECYCLEMANGER VOOR HANDIGE TIPS!A
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