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Afvalwijzer stadsdeel Noord 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
Kijk op amsterdam.nl/afval. Vul uw postcode en
huisnummer in en zie direct op waar en welke
dagen u uw afval kwijt kunt.
Huisvuil in containers
In de onder- en bovengrondse containers kunt u
dagelijks uw huisvuil kwijt. Er zijn containers voor
papier, glas, textiel en restafval. Gebruik voor het
restafval een zak van maximaal 60 liter. Als u een
zak van 80 liter heeft, doe de zak dan niet
helemaal vol. Dan past hij goed in een
ondergrondse container. Twijfelt u wat in welke
container mag? Kijk op www.amsterdam.nl/afval.
Maak kartonnen dozen klein zodat ze in de
containers passen. Zo raakt de container niet
verstopt. Breng grote hoeveelheden naar een
Afvalpunt.

Tot die tijd doet u uw plastic afval gewoon in de
plasticcontainer.
Grof afval
Past het niet in de vuilniszak of (rol)container?
Dan is het grof afval. Zorg dat uw grof afval op de
ophaaldag vóór 07.00 uur buiten staat. U mag het
de avond ervoor vanaf 21.00 uur neerzetten. Er
gelden regels voor grof afval op straat zetten:
 Zet uw grof afval zo neer dat de vuilniswagen
er goed bij kan. Zet het niet tegen een boom,
gevel of achter een auto.
 Zet grof afval nooit bij (ondergrondse)
afvalcontainers, want dan kunnen die niet
geleegd worden.
 Is er in uw buurt een vaste plek voor grof afval
zoals een bepaalde stoeptegel? Zet dan uw
grof afval daar neer.
 Probeer losse stukken, zoals planken, zoveel
mogelijk te bundelen.

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 ophalen
van plastic gaat daarom uiteindelijk stoppen. Dat
doen we buurt voor buurt. Als u kunt stoppen met
het scheiden van plastic, krijgt u van ons een
brief. We halen dan ook de plasticcontainers weg.
Wijzingen voorbehouden. Aan deze afvalwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijk op www.amsterdam.nl/afval voor actuele informatie.

Puin, sloopafval, stenen en grond wordt niet
opgehaald. Breng dit naar het Afvalpunt.
Doet u spullen weg die nog goed te gebruiken
zijn? Bel of mail De Lokatie: 020 463 1115 of
info@delokatie.org.
Vaste dagen per buurt.
De kaart hierboven geeft aan op welke dag in
welke buurt grof afval wordt opgehaald. Weet u
niet in welke buurt u woont? Vraag het na op 14
020 of kijk op
amsterdam.nl/buurten/buurtzoeker. U kunt op
amsterdam.nl/afval ook direct met uw postcode
of adres uitzoeken op welke dagen er bij u grof
afval wordt opgehaald.
Wijk
Wijk 1
Bongerd.-.Hogeland..Koterraarstraat
Wijk 2
Walvisbuurt.-.Circusbuurt..Kermisbuurt.-.Terrasdorp
Wijk 3
Tuindorp Oostzaan

Dag van
de maand
1e
maandag
1e
dinsdag

Wijk
Wijk 4
Zijkanaal H-Melkweg..Oostzanerdijk 57 t/m 133
(doodlopend).-.Molenwijk
Wijk 5
Twiske Oost.-.Kadoelen..omgeving Kadoelenweg..Zijkanaal I.-.Nieuwe Gouw
Wijk 6
Van der Pekbuurt.-.Disteldorp
Wijk 7
Overhoeks.-.Jeugdland..Elzenhagen en Slochter..Bloemenbuurt (ten westen van
Kamperfoelieweg en
studentenwoningen ms.
Oslofjordweg en tt.Meliaweg)
Wijk 8
Bloemenbuurt.-.Floradorp..Marjoleinterrein
Wijk 9
Banne Zuid,-Buiksloterdijk 437
t/m 503.-

Dag van
de maand
1e
donderdag

1e
vrijdag

2e
maandag
2e
dinsdag

2e
woensdag
2e
donderdag

1e
woensdag

Wijzingen voorbehouden. Aan deze afvalwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijk op amsterdam.nl/afval voor actuele informatie.
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Wijk 10
Banne Noord

2e
vrijdag

Wijk 11
Vogelbuurt.-.Meeuwenlaan
oneven zijde
Wijk 12
IJplein.-.Vogeldorp..Nieuwendammerdijk van
Nieuwendammerstraat tot
Waddenweg.-.Meeuwenlaan
even zijde.
Wijk 13
Tuindorp Buiksloot.-.omgeving..Rode Kruisstraat..Nintermanterrein (nieuwe
Purmerweg en Buiksloterdijk)
Wijk 14
Lange Vonder.-.Zuideinde..Twiske West.-.Kadoelen
omgeving Jacob Honigstraat..Oostzanerdijk vanaf
Stoombootweg
Wijk 15
Omgeving Buikslotermeerplein..Plan van Gool.-.Loenermark..Elzenhagensingel
Wijk 16
Tuindorp Nieuwendam..Nieuwendammerdijk van nr 567
tot Nieuwendammerstraat..Woonboten
Wijk 17
Omgeving Waterlandplein..Werengouw.-.Zuiderzeepark
Wijk 18
Markengouw en omgeving..Zandvoortbuurt.-.Pettenbuurt..IJdoornlaan.-.Kimme
Wijk 19
Nieuwendam Noordwest..Jisperveldstraat
Wijk 20
Schellingwoude.-.Landelijk
Noord

3e
maandag
3e dinsdag

3e
woensdag

3e
donderdag

3e
vrijdag

4e
maandag

4e
dinsdag

4e
woensdag
4e
donderdag
4e
vrijdag

Wilt u op een andere dag grof afval kwijt?
Breng het naar een Afvalpunt.

Afwijkende ophaaldagen grof afval,
rolcontainers en papier 2021
Datum Feestdag Grof afval Rolcontainers
2e Paasdag,
Geen
Geen
Maandag 5 april
wijziging
wijziging
Koningsdag,
Zaterdag
Geen
Dinsdag 27 april
24 april
wijziging
Hemelvaartsdag, Geen
Geen
donderdag 13 mei wijziging
wijziging
2e Pinksterdag,
Geen
Geen
maandag 24 mei
wijziging
wijziging
1e Kerstdag,
Geen
Geen
zaterdag 25 dec.
ophaaldag ophaaldag
Nieuwjaarsdag,
Geen
Geen
zaterdag 1 januari wijziging
ophaaldag
Voorkom een boete
Wij controleren regelmatig op het aanbieden van
afval. De boete voor het fout aanbieden van
huisvuil of grof afval bedraagt minimaal € 95,–.
Voorkom een boete en bied uw afval goed aan!
Containeradoptant
Wilt u zich inzetten voor een schone straat? Word
dan adoptant van een afvalcontainer in uw buurt.
Meer informatie vindt u op
amsterdam.nl/adopteereencontainer.
Afvalpunt
U kunt afval ook zelf naar een van de zes
Afvalpunten in de stad brengen. Dit kunt u
allemaal gescheiden inleveren: asbest, bouw- en
sloopafval, klein chemisch afval, elektrische
apparaten, glas, hout, ijzer, kringloopgoederen,
kunststoffen, matrassen, meubels, nonferrometalen, papier en karton, piepschuim,
rubber, textiel, snoeiafval.
Amsterdam heeft zes Afvalpunten:
 Rozenburglaan 1 (Oost)
 Marie Baronlaan (Oost, alleen voor bewoners)
 Toetsenbordweg 41 (Noord, alleen voor
bewoners)
 Seineweg 1 (Nieuw-West)
 Henk Sneevlietweg 22 (Nieuw-West)
 Meerkerkdreef 31 (Zuidoost)
De Afvalpunten zijn open van maandag tot en
met zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur. Het

Wijzingen voorbehouden. Aan deze afvalwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijk op amsterdam.nl/afval voor actuele informatie.
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Afvalpunt op de Henk Sneevlietweg is ook op
zondag open van 10.00 tot 16.00 uur.
Voor Amsterdammers is het afgeven van afval
gratis. De medewerkers van het Afvalpunt
kunnen 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.
Aanhanger of bestelbus lenen
Woont u in stadsdeel Noord? Dan kunt u een
aanhanger of bestelbus lenen om grof afval naar
het Afvalpunt te brengen. Deze service is gratis,
maar u moet wel een borg betalen. Voor een
aanhanger is dat € 150,-, voor een bestelbus
€250,-. De borg krijgt u na het lenen terug. Om
van deze service gebruik te maken, kunt u een
formulier ophalen bij het kantoor aan de
Papaverweg 33 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 12.00
uur). Met dit formulier kunt u op een later tijdstip
de aanhanger of bestelbus lenen bij een bedrijf in
de buurt. Bij het ophalen van het formulier is
legitimatie verplicht.
Overig afval
We vinden het belangrijk dat u afval zoveel
mogelijk gescheiden weggooit. Sommige
grondstoffen kunnen we namelijk hergebruiken,
of we halen de waardevolle materialen eruit.
Klein chemisch afval
Hiermee bedoelen we batterijen
en accu’s, verfpotten, terpentine en verdunner,
nagellak- en make-upflesjes, medicijnen, lampen
en TL-buizen en motorolie. U kunt klein chemisch
afval inleveren bij de winkel waar u het heeft
gekocht of naar het Afvalpunt brengen. U mag
het niet aan de straat zetten of in de container
doen.
Asbest
Asbest is kankerverwekkend en moet daarom
altijd goed ingepakt en gescheiden worden
aangeboden. U mag het nooit zomaar op straat
zetten. U moet het naar een Afvalpunt brengen.

Pak het dan wel dubbel in. Hiermee voorkomt u
dat er tijdens het storten schadelijke asbestvezels
in de lucht komen. Bij de Afvalpunten kunt u
gratis verpakkingsmateriaal krijgen voor asbest.
Voor bedrijven die asbest kwijt willen, gelden
andere regels. U kunt het afval ook door een
gespecialiseerd bedrijf laten ophalen. Daar zijn
kosten aan verbonden. Kijk voor erkende
bedrijven op www.ascert.nl.
Bedrijfsafval
Voor bedrijfsafval gelden andere regels. Zie
www.amsterdam.nl/bedrijfsafval.
Bouw- en sloopafval
U moet bouw- en sloopafval zelf wegbrengen
naar één van de Afvalpunten in de stad.
Frituurvet
Van gebruikt frituurvet en bakolie kan prima
biobrandstof worden gemaakt. Lever het daarom
apart in. Dit kan onder andere bij een Afvalpunt.
Groente- en fruitafval
Groente- en fruitafval kan bij het
restafval. Tip: Wilt u zelf uw groente- en fruitafval
duurzaam verwerken? Er zijn verschillende
manieren om thuis van GF-afval compost te
maken. Google op “zelf composteren” en bekijk
de mogelijkheden.
Houtafval
Houtafval zoals planken en houten meubels is
grof afval. Bind losse planken samen. Let erop dat
er geen spijkers en/of scherpe stukken uitsteken.
Op de Afvalpunten wordt het hout gescheiden
van de rest van het afval en opnieuw gebruikt.
Elektrische apparaten
Uw oude wasmachine, gasfornuis of koelkast
kunt u meestal inleveren bij de winkel waar u een
nieuwe koopt. Anders is het grof afval. Ook
andere elektrische apparaten, zoals radio’s,
televisies en computers, kunt u als grof afval
aanbieden.

Wijzingen voorbehouden. Aan deze afvalwijzer kunnen geen rechten worden ontleend.
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