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Een nieuwe manier voor 
afval inzamelen

Waarom wordt het anders?
Zaanstad wil een klimaatneutrale en milieuvriendelijke stad zijn. 
Zuinig omgaan met materialen die opnieuw gebruikt kunnen 
worden, is daarbij belangrijk. Afval scheiden voorkomt dat 
herbruikbare materialen in de verbrandingsoven terechtkomen. 
Hierdoor zijn minder grondstoffen voor nieuwe producten nodig 
en dat is goed voor ons milieu. De uitstoot van broeikasgassen 
daalt omdat hergebruik minder energie kost dan het maken van 
nieuwe grondstoffen. Daar komt bij dat het verbranden van 
restafval steeds duurder wordt. Die kosten komen via de 
afvalstoffenheffing voor rekening van de inwoners. Hoe minder 
restafval wordt aangeboden, hoe minder hard de kosten voor 
inwoners stijgen.

Wanneer wordt de nieuwe manier ingevoerd? 
Niet iedereen gaat tegelijk over naar het nieuwe systeem. In het 
voorjaar van 2018 wordt gestart met de voorbereiding van de 
eerste wijken. Het duurt ongeveer twee jaar om het nieuwe 
systeem in alle wijken in Zaanstad in te voeren. Als uw wijk aan 
de beurt is, ontvangt u een brief van ons. 

Wilt u weten wanneer het nieuwe systeem in uw wijk wordt 
ingevoerd of wilt u meer informatie, kijk dan op 
afvalscheiden.zaanstad.nl
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In Zaanstad wordt 260 kilo restafval per inwoner per jaar 
weggegooid en dus verbrand. Dit willen we verlagen naar  
100 kilo. Gelukkig zijn er al veel mensen die afval gescheiden 
weggooien. Dat is heel mooi. Door met elkaar nog meer afval te 
scheiden gaan we duurzaam om met afval en werken we samen 
aan het verminderen van restafval.

Wat wordt anders?
In de nieuwe situatie wordt het scheiden van afval makkelijker. 
Herbruikbare materialen worden aan huis opgehaald. Woont u in 
een woning met een tuin, dan heeft u straks (nog steeds) drie 
afvalbakken:

Op een nieuwe manier 
met afval omgaan
Afval scheiden wordt makkelijker
Veel van ons huishoudelijk afval is opnieuw te gebruiken. 
Denk aan plastic, blik, drinkpakken, gft en etensresten, 
papier en karton, glas en textiel. Dit is geen afval, het zijn 
waardevolle grondstoffen. Van deze stoffen worden weer 
nieuwe producten gemaakt. Nu bestaat het restafval in 
Zaanstad nog voor 60% uit herbruikbare materialen. Die 
materialen verdwijnen in de verbrandingsoven en kunnen 
dus niet hergebruikt worden. Dat is zonde! 

Als u in een flat of appartement woont óf in een woning zonder 
tuin, dan houdt u plastic, blik en drinkpakken, oud papier en 
karton, én het afval dat overblijft apart. Dit brengt u naar de 
ondergrondse containers die in de buurt van de flat of het 
appartement staan. Bestaande ondergrondse containers 
worden daarvoor omgebouwd of er komen nieuwe bij voor 
verschillende soorten afval. De containers voor restafval blijven 
hetzelfde. 

De verzamelbakken voor glas en textiel bij winkelcentra blijven.
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• De grijze afvalbak krijgt een 
oranje sticker om daarna te 
kunnen gebruiken voor plastic, 
blik en drinkpakken.

• De groene voor gft en 
etensresten.

• De blauwe voor oud papier en 
karton.
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Nieuwe situatie voor woNiNg met tuiN

Nieuwe situatie flat, appartemeNt of woNiNg zoNder tuiN

Het restafval dat overblijft, brengt u naar de dichtstbijzijnde 
ondergrondse container die op verschillende plekken in de wijk komen. 
Als u uw afval goed scheidt, wordt de zak met restafval kleiner. 


