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Afvalwijzer stadsdeel Zuidoost 2021
In deze Afvalwijzer staat wat u met uw afval moet doen. Zorg er alstublieft voor dat uw afval op
de juiste plek terechtkomt zodat de stad schoon blijft en we het goed kunnen verwerken. Kijk
voor meer en actuele informatie ook op amsterdam.nl/afval.
Online afvalwijzer

stoppen. Dat doen we buurt voor buurt. Als u

Kijk op amsterdam.nl/afval. Vul uw postcode en

kunt stoppen met het scheiden van plastic, krijgt

huisnummer in en zie direct op welke dagen u uw

u van ons een brief. We halen dan ook de

afval kwijt kunt.

plasticcontainers weg. Tot die tijd doet u uw
plastic afval gewoon in de plasticcontainer.

Huisvuil in containers
In de onder- en bovengrondse containers kunt u

Rolcontainers restafval en grof afval

dagelijks uw huisvuil kwijt. Er zijn containers voor

In sommige buurten worden rolcontainers

papier/karton, glas, textiel en restafval. In

Voor restafval gebruikt. Zorg dat uw

sommige buurten zijn er ook containers voor

rolcontainers voor restafval en grof afval

groente-, fruit- en tuinafval (gft). Gebruik voor

op de ophaaldag om 07.00 uur buiten staan. U

het restafval een zak van maximaal 60 liter. Als u

mag dat de avond ervoor vanaf 21.00 uur doen.

een zak van 80 liter heeft, doe de zak dan niet

Zet de rolcontainers en grof afval neer op de

helemaal vol. Dan past hij goed in een

aanbiedplekken. Er gelden regels voor grof afval

ondergrondse container. Twijfelt u wat in welke

op straat zetten:

container mag? Kijk op amsterdam.nl/afval.

 Zet uw grof afval zo neer dat de vuilniswagen

er goed bij kan. Zet het niet tegen een boom,
Karton in de papiercontainer graag klein maken
om verstopping te voorkomen. Breng grote
hoeveelheden naar een Afvalpunt.

gevel of achter een auto.
 Zet grof afval nooit bij (ondergrondse)

afvalcontainers, want dan kan die niet geleegd
worden.

Zet niets naast de containers, anders riskeert u
een boete van € 95.
Kijk voor de dichtstbijzijnde afvalcontainers in uw
buurt op kaart.amsterdam.nl/afvalcontainers.
Plastic bij restafval
In Amsterdam scheiden we vanaf 1 januari 2021 al
het plastic afval bij de afvalverwerker. Daar haalt
een scheidingsinstallatie het bruikbare plastic en
drinkpakken uit het restafval. Het apart
inzamelen van plastic gaat daarom uiteindelijk

 Is er in uw buurt een vaste plek voor grof afval

Bijlmer West / Amstel III

zoals een bepaalde stoeptegel? Zet dan uw

Bijlmer West /

Grof

Rolcontainers

grof afval daar neer.

Amstel III

afval

restafval

Meibergdreef tot A9

Dinsdag

Karspeldreef tot A9

Vrijdag

 Zorg dat losse stukken, zoals planken,

gebundeld zijn.
Puin, sloopafval, stenen en grond wordt niet
opgehaald. Breng dit naar het Afvalpunt.

Bijlmer Oost
Bijlmer Oost

Grof afval

Rolcontainers
restafval

Wilt u op een andere dag grof afval kwijt?

Echtenstein, Laag

Donderdag

Vrijdag

Eeftink, Laag

Donderdag

Vrijdag

Egeldonk, Laag

Donderdag

Vrijdag

Emerald

Donderdag

Ganzenhoef

Maandag

Garstkamp

Donderdag

Geerdinkhof

Donderdag

Woensdag

amsterdam.nl/buurten/buurtzoeker. U kunt op

Geinwijk

Dinsdag

Maandag

amsterdam.nl/afval ook direct met uw postcode

Geldershoofd

Maandag

of adres uitzoeken op welke dagen er bij u afval

Gerenstein

Dinsdag

wordt opgehaald.

Gooioord

Woensdag

Gooisekant

Donderdag

Gouden Leeuw

Woensdag

Rolcontainers

Gravenstein

Maandag

restafval

Groeneveen

Woensdag

Woensdag

Groenhoven

Woensdag

Breng het naar een Afvalpunt.
Vaste dagen per buurt
Kijk in de tabellen hieronder op welke dag wij bij
u het grof afval en de restafval rolcontainers
ophalen. Weet u niet in welke buurt uw woont?
Vraag het na bij 14 020 of kijk op

Gaasperdam en Driemond
Gaasperdam en

Grof afval

Driemond

Vrijdag

Driemond

Donderdag

Gein 1

Donderdag

Grubbehoeve

Woensdag

Gein 2

Maandag

Grunder, Laag

Woensdag

Gein 3

Vrijdag

Gulden Kruis

Dinsdag

Woensdag

Gein 4
Holendrecht Oost

Vrijdag

Kantershof

Woensdag

Maandag

Dinsdag

Vrijdag

Kelbergen

Donderdag

Dinsdag

Holendrecht West

Dinsdag

Vrijdag

Kempering, Laag

Woensdag

Dinsdag

Nellestein

Maandag

Maandag

Kikkenstein

Maandag

Donderdag

Kleiburg

Donderdag

Donderdag

Klieverink, Laag

Woensdag

Dinsdag
Vrijdag

Donderdag

Reigersbos 1

Dinsdag

Reigersbos 2

Vrijdag

Koningshoef

Woensdag

Reigersbos 3, 4

Woensdag

Koornhorst

Woensdag

Kortvoort

Maandag

Kouwenoord, Laag

Woensdag

Dinsdag

Kralenbeek, Laag

Woensdag

Dinsdag

Kruitberg

Maandag

Wijzingen voorbehouden. Aan deze afvalwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijk op www.amsterdam.nl/afval voor actuele informatie.

Bijlmer Centrum
Bijlmer Centrum

Afwijkende ophaaldagen grof afval en
Grof afval

Rolcontainers
restafval

rolcontainers restafval 2021
Datum Feestdag

Grof afval

Rolcontainer
restafval

Amsterdamse Poort

Vrijdag

Daalwijk

Maandag

2e Paasdag,

Dennenrode

Maandag

maandag

Florijn

Maandag

Vrijdag

5 april

Frissenstein/Fleerde

Maandag

Vrijdag

Haag en Veld

Geen wijziging

Geen wijziging

Koningsdag,

Zaterdag

Geen ophaaldag

Vrijdag

dinsdag

24 april

Haardstee

Vrijdag

27 april

Hakfort

Donderdag

Hemelvaart,

Heesterveld

Donderdag

donderdag

Hofgeest

Vrijdag

13 mei

Hogevecht

Vrijdag

2e Pinksterdag,

Hoogoord

Vrijdag

maandag

Hoptille

Vrijdag

Huigenbos

Donderdag

Huntum

Dinsdag

Marktplein

Maandag

Venserpolder

Maandag

Donderdag

Vogeltjeswei

Dinsdag

Maandag

Dinsdag

Geen wijziging

Geen wijziging

Geen wijziging

Geen ophaaldag

Geen wijziging

Geen ophaaldag

Geen ophaaldag

24 mei
1e Kerstdag,

Maandag

Geen wijziging

zaterdag 25 dec
Nieuwjaarsdag,
zaterdag 1 januari

GFT-containers

Rolcontainer papier en karton

In de S-buurt en Gein 4 worden groente-, fruit-,

In de S-buurt en de Wethouderbuurt in

en tuinafval (gft) apart ingezameld.

Gaasperdam en in Driemond hebben bewoners

Bewoners in de hoogbouw maken gebruik van de

een rolcontainer voor papier en karton. Deze

gft-container. Bewoners in de laagbouw kunnen

wordt één keer per maand opgehaald op vaste

gebruik maken van de eigen rolcontainer. De

dagen. Zorg dat uw rolcontainer voor papier en

rolcontainer wordt één keer per week opgehaald

karton op de ophaaldag uiterlijk 07.00 uur buiten

op vaste dagen. Zorg dat uw gft-container op de

staat. U mag het de avond ervoor vanaf 21.00 uur

ophaaldag uiterlijk 07.00 uur buiten staat. U mag

buiten zetten. Deze ophaaldagen zijn:

het de avond ervoor vanaf 21.00 uur buiten
zetten. De ophaaldagen per buurt zijn:

Buurt

Papier en karton
rolcontainer

Buurt

GFT-rolcontainers

S-buurt

Elke week op woensdag

Reigerbos 3 en 4

Elke week op dinsdag

S-buurt in Reigersbos

2e maandag van de
maand

Wethouderbuurt in Gein

3e donderdag van de
maand

Driemond

Wijzingen voorbehouden. Aan deze afvalwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijk op www.amsterdam.nl/afval voor actuele informatie.

1e dinsdag van de maand

Voorkom een boete

Overig afval

Wij controleren regelmatig op het aanbieden van

We vinden het belangrijk dat u afval zoveel

afval. De boete voor het fout aanbieden van

mogelijk gescheiden weggooit. Sommige

huisvuil of grof afval bedraagt minimaal € 95,–.

grondstoffen kunnen we namelijk hergebruiken,

Voorkom een boete en bied uw afval goed aan!

of we halen er de waardevolle materialen uit.

Containeradoptant

Klein chemisch afval

Wilt u zich inzetten voor een schone straat? Word

Hiermee bedoelen we onder andere batterijen en

dan adoptant van een container in uw buurt.

accu’s, verfpotten, terpentine en verdunner,

Meer informatie vindt u op

nagellak- en make-upflesjes, medicijnen, lampen

amsterdam.nl/adopteereencontainer.

en TL-buizen en motorolie. U kunt klein chemisch
afval inleveren bij de winkel waar u het heeft

Afvalpunt

gekocht of naar het Afvalpunt brengen. U mag

U kunt afval ook zelf naar een van de zes

het niet aan de straat zetten of in een container

Afvalpunten in de stad brengen. Dit kunt u

doen.

allemaal gescheiden inleveren: asbest, bouw- en
sloopafval, klein chemisch afval, elektrische

Asbest

apparaten, glas, hout, ijzer, kringloopgoederen,

Asbest is kankerverwekkend en moet daarom

kunststoffen, matrassen, meubels, non-

altijd goed ingepakt en gescheiden worden

ferrometalen, papier en karton, piepschuim,

aangeboden. U mag het nooit zomaar op straat

rubber, textiel en snoeiafval.

zetten. U moet het naar een Afvalpunt brengen.
Als u asbest wegbrengt, pak het dan dubbel in.

Amsterdam heeft zes Afvalpunten:

Hiermee voorkomt u dat er tijdens het storten

 Meerkerkdreef 31 (Zuidoost)

schadelijke asbestvezels in de lucht komen. Bij de

 Rozenburglaan 1 (Oost)

Afvalpunten kunt u gratis verpakkingsmateriaal

 Marie Baronlaan (Oost, alleen voor bewoners)

krijgen voor asbest. Voor bedrijven die asbest

 Toetsenbordweg 41 (Noord, alleen voor

kwijt willen, gelden andere regels. U kunt het

bewoners)

afval ook door een gespecialiseerd bedrijf laten

 Seineweg 1 (Nieuw-West)

ophalen. Daar zijn kosten aan verbonden. Kijk

 Henk Sneevlietweg 22 (Nieuw-West)

voor erkende bedrijven op www.ascert.nl.

De Afvalpunten zijn open van maandag tot en

Bedrijfsafval

met zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur. Het

Voor bedrijfsafval gelden andere regels. Zie

Afvalpunt op de Henk Sneevlietweg is ook op

www.amsterdam.nl/bedrijfsafval.

zondag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Bouw- en sloopafval
Voor Amsterdammers is het afgeven van afval

U moet bouw- en sloopafval zelf wegbrengen

gratis. De medewerkers van het Afvalpunt zullen

naar één van de Afvalpunten in de stad.

u vragen om een identiteitsbewijs. Als uw
identiteitsbewijs niet door de gemeente
Amsterdam is uitgegeven, moet u kunnen
aantonen dat u wel in Amsterdam woont.

Wijzingen voorbehouden. Aan deze afvalwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijk op www.amsterdam.nl/afval voor actuele informatie.

Frituurvet

Houtafval

Van gebruikt frituurvet en bakolie kan prima

Houtafval zoals planken en houten meubels is

biobrandstof worden gemaakt. Lever het daarom

grof afval. Bind losse planken samen. Let erop dat

apart in. Dit kan onder andere bij een Afvalpunt.

er geen spijkers en/of scherpe stukken uitsteken.
Op de Afvalpunten wordt het hout gescheiden

Groente- en fruitafval

van de rest van het afval en opnieuw gebruikt.

In sommige buurten wordt groente-, fruitafval en
etensresten apart ingezameld. Anders kan het bij

Elektrische apparaten

het restafval. Tip: Er zijn verschillende manieren

Uw oude wasmachine, gasfornuis of koelkast

om thuis van groente- en fruitafval compost te

kunt u meestal inleveren bij de winkel waar u een

maken. Google op “zelf composteren” en bekijk

nieuwe koopt. Anders is het grof afval. Ook

de mogelijkheden.

andere elektrische apparaten, zoals radio’s,
televisies en computers, kunt u als grof afval
aanbieden. U kunt dit inleveren bij het Afvalpunt.

Wijzingen voorbehouden. Aan deze afvalwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijk op www.amsterdam.nl/afval voor actuele informatie.

