
Waar laat ik mijn afval?

GFT (groente-, fruit-, tuin-
afval en etensresten)

Papier en karton PMD+ (plastic, metaal, 
drinkpakken én restafval)

Tip! Doe een doorzichtige plastic 
pedaalemmerzak in de afvalbak in 
de keuken. Dat voorkomt een vieze 
afvalbak. Bij het afvalbedrijf halen ze 
de plasticzak uit het afval voordat ze 
GFT verwerken.

Tip! Maak karton plat en scheur 
het in stukken. Dan past er meer 
in de container. 
Doe geen nat of vies papier/ 
karton in deze container. Dat mag 
bij PMD+.

Tip! Zorg ervoor dat dit afval droog 
is. Dan kan de machine het beter 
scheiden. 
Maak daarom verpakkingen leeg. 
Doe de etensresten bij GFT en de 
verpakking bij PMD+.

In de Chatelainestraat staat een container voor glas. U mag glazen flessen en potten met 
doppen weggooien.

Is de container vol of stuk? 
Meld dit dan bij de gemeente via almere.nl of telefonisch: 14 036. 

In de Chatelainestraat staat een container voor textiel. Alles wat van textiel is gemaakt, mag 
in deze container. Dus ook speelgoed van stof (knuffeldieren) of lappen stof, zoals gordij-
nen. Het textiel mag echter niet erg vies of nat zijn.

Tip! Doe textiel in een plastic zak en knoop deze dicht. Maak met veters schoenen aan 
elkaar vast. Is de container vol of stuk? Meld dit dan bij de gemeente via almere.nl of tele-
fonisch: 14 036. 

Bij sommige winkels staan bakken voor klein chemisch afval. Elektrische apparaten kunt 
u vaak inleveren bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt. Klein chemisch afval en 
elektrische apparaten kunt u ook gratis inleveren op het Recycleperron op industrieterrein 
de Vaart (Vlotbrugweg 36).

Klein chemisch afval en elektrische apparaten

Textiel

Glas

U kunt grofvuil gratis laten ophalen door de gemeente of gratis inleveren bij het Recycleper-
ron op industrieterrein de Vaart (Vlotbrugweg 36). Voor het ophalen moet u een afspraak 
maken via de website van de gemeente Almere. 

Voorbeelden van grofvuil zijn: meubels, planken, piepschuim, klusmateriaal.

Grofvuil

Voorbeelden van klein chemisch afval zijn: batterijen en accu’s, verfpotten, terpentine en 
verdunner, nagellak, medicijnen, motorolie, lampen en tl-buizen.


