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WIJZER
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De Omrin Afvalapp
Al je afvalzaken op een rij

te leen bij de
milieustraat

Afvalbak (vlak)bij je woning
Welke afvalbakken heb je aan huis?
Wanneer moet de bak bij de weg?
Lees er alles over.

Word afval wijzer
18 pagina’s om jouw afval
beter te scheiden.

Heb jij hem nog?
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Heb je grofvu
spullen?
herbruikbare
via de
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Omrin Afvala

De Afval Wijzer is een gezamelijke uitgave van
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“Al mijn afvalzaken
op een rij.”

Inhoudsopgave
02 	De Omrin Afvalapp, makkelijk en snel al je afvalzaken
regelen!
Omrin Estafette Recyclewinkel. Wat geef jij door?

Snel weten wanneer jouw afvalbak geleegd wordt?
Download de Omrin Afvalapp.
Met handige reminder.

Scan met je telefoon

Wat geef jij door?

04	Goed terecht in Leeuwarden
Het nieuwe afvalbeleid.

05

07	Wat hoort waar in?

Recyclewinkel St.-Annaparochie
Dordtsestraat 1/Van Harenstraat 14
te St. Annaparochie
Open op maandag t/m zaterdag:
10.00 - 17.00 uur

www.estafetterecyclewinkels.nl

13
14
15
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Afval voor de milieustraat
Neem altijd je milieupas mee!
Wat breng je naar de milieustraat?

07

Reserveer een tijdslot
Onze milieustraten vind je hier
Leen gratis een aanhanger of bakfiets
Tarieven milieustraat

16 	Lukt het niet om zelf naar de milieustraat te
gaan? Wij halen grofvuil, grof snoeiafval en
electrische apparaten bij je op.

Volg ons op:

Facebook Instagram Linkedin

04

- Sortibak of Restafvalcontainer
- Biobak of Gft-zuil
- Papierbak
- Glasbak
- Textielbak

Heb je herbruikbare spullen? Gooi niet weg, maar geef door.
Doneer aan Omrin Estafette Recyclewinkel.
Recycle Boulevard Leeuwarden
Voltastraat 11 te Leeuwarden
Open op maandag t/m zaterdag:
10.00 - 17.00 uur

Afvalbak (vlak)bij je woning
- Wanneer moet de bak bij de weg?
- Verzamelcontainers vlakbij huis?
- Hoe lever ik klein chemisch afval in?

17

16

Wat doe je met plastic, blik en drinkpakken?
Dit stop je in de Sortibak of in de restafvalcontainer!
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Goed terecht in Leeuwarden
Per 1 januari 2022 heeft de gemeente
Leeuwarden een nieuw afvalbeleid:
‘Goed terecht in Leeuwarden’. In 2022
zijn we gestart met zo goed mogelijk
afval scheiden. Vanaf 2023 verdelen
we de kosten anders. Je betaalt dan
minder als je jouw afval goed scheidt
en minder afval inlevert. Dat is beter
voor het milieu.
De kosten voor het verbranden van
restafval stijgen in Nederland steeds
sneller. We vragen jou om afval te
verminderen en jouw afval zo goed

mogelijk te scheiden en in te leveren
bij de milieustraat. Dan kunnen we het
beter hergebruiken en heb jij minder
restafval en hoeven wij minder te
verbranden.
Wil je weten hoeveel afval je hebt?
Download de Omrin Afvalapp en
maak een account aan. In de app zie
je hoeveel restafval je hebt ingeleverd.
Meer informatie over Goed
terecht in Leeuwarden? Kijk op
www.goedterechtinleeuwarden.nl

Zo berekenen we in 2023 het variabele bedrag:
Vanaf 1 januari 2023 betaal je elk jaar een vast bedrag en een variabel (persoonlijk)
bedrag. Het variabele bedrag is afhankelijk van hoeveel afval je inlevert.
Sortibak (grijze container)
Bedrag per leging +
bedrag per kilo afval
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OF

Verzamelcontainer
Bedrag per zak

Afvalbak
(vlak)bij
je woning
Als inwoner van de gemeente Leeuwarden
kun je je afval kwijt in afvalbakken aan huis
óf in verzamelcontainers bij jou in de buurt.
Grofvuil kun je kwijt op de milieustraat.
Hiervoor gebruik je je milieupas.
Welke afvalbakken heb je aan huis?
Aan huis beschik je over een Sortibak,
Biobak en vaak ook een Papierbak.
Bewoners van appartementen
en bewoners in de binnenstad
van Leeuwarden gebruiken
verzamelcontainers. Benieuwd
naar wat waar in hoort? Bekijk het
overzicht vanaf pagina 7. Ook heeft
elk huishouden een rode KCA-box om
klein chemisch afval (KCA) veilig te
bewaren.

Wanneer moet de bak bij de weg?
Iedere inwoner ontvangt jaarlijks de
afvalkalender. Download hem ook op
www.omrin.nl. Zet jouw afvalbak vóór
07.30 uur aan de weg. In de binnenstad
van Leeuwarden is dat 08.00 uur.
Let op: als er afval in zit dat er niet in
hoort, wordt de container niet geleegd.
Ook losse zakken naast de bak worden
niet opgehaald. Zet je afvalbak dezelfde
dag weer bij huis, want de bakken
mogen alleen op de aanbieddag
op straat staan.
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Afvalbak of milieupas kwijt, stuk of ga je
verhuizen?
De afvalbakken én de milieupas zijn
eigendom van Omrin, je hebt ze in
bruikleen. Laat ze dus achter in de
woning als je gaat verhuizen. Ben je een
container of je milieupas kwijt of is er
een stuk? Neem contact op met Omrin.
De afvalbakken zijn voorzien van een
chip. Zo herkent de vuilniswagen jouw
container. Hierdoor kan hij, bijvoorbeeld
bij diefstal, niet worden gebruikt. Wil je
een extra Sortibak, Biobak of Papierbak?
Ook hiervoor neem je contact op met
Omrin 0900 - 210 0215. Let op, er zijn
kosten verbonden aan een extra Sortibak.
Verzamelcontainer vlakbij huis?
Bewoners van appartementen en in de
binnenstad van Leeuwarden gebruiken
verzamelcontainers voor restafval
en Gft (groente-, fruit- en tuinafval +
etensresten) vlakbij huis. Restafval- en
Gft-containers open je met je Milieupas.
Is een container vol of stuk? Je bent
toegewezen aan minimaal 2 containers
vlakbij je woning. Dus als de ene het

niet doet, is er altijd nog een reserve.
Let op, afval naast de container wordt
beschouwd als illegale dumping, je
loopt risico op een boete! Er zijn ook
verzamelcontainers voor oud papier, glas
en textiel. In de Omrin Afvalapp vind je
snel een glas-, papier of textielcontainer
bij jou om de hoek!
Heb je klein chemisch afval (KCA)?
KCA is gevaarlijk afval. Er zitten vaak
schadelijke stoffen in. Die bewaar je
veilig in je rode chemobox en lever
je gescheiden in. Daarom komen wij
langs met onze chemokar. Hier lever je
GRATIS heel gemakkelijk jouw KCA in,
maar ook kleine electrische apparaten
zoals een kapotte föhn of electrische
tandenborstel. Chemokar gemist? Kijk
op de flyer in je brievenbus wanneer we
bij jou in de straat zijn of op www.omrin.
nl/inzamelingkca. Vanzelfsprekend kun
je KCA ook gratis inleveren op onze
milieustraat.

Heb je nog vragen?
Kijk dan in de Omrin Afvalapp,
op www.omrin.nl of bel
Omrin: 0900- 210 0215

Wat hoort
waar in?
Afval kun je kwijt in de Sortibak,
Biobak en Papierbak aan huis.
Bewoners van appartementen
en bewoners in de binnenstad
van Leeuwarden gebruiken
verzamelcontainers voor Gft- en
restafval vlakbij huis. Er zijn ook
verzamelcontainers voor oud
papier, glas en textiel. In de Omrin
Afvalapp vind je snel een glas-,
papier of textielcontainer bij jou
om de hoek!

Jij sorteert voor en wij doen de rest!
Om zoveel mogelijk grondstoffen uit
jouw afval te halen is het belangrijk
dat jij goed voorsorteert en weet welk
afval voor welke container bedoeld is.
Meer weten?
Download de Omrin Afvalapp,
met handige scheidingswijzer.

Scan met je telefoon

Zo zet je jouw bak goed bij de weg!
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SORTIBAK OF
RESTAFVALCONTAINER
Wat hoort in deze Sortibak of Restafvalcontainer,
zodat wij het meeste kunnen hergebruiken?

GFT EN
ETENSRESTEN
Wat hoort er in de Biobak of in de Gft-zuil?

Plastic

Blik

Drinkpakken

Restafval*

* Afval dat je niet apart kunt inleveren (chipsverpakking, kattengrit, stofzuigerzak etc.)

etensresten

klein tuinafval

mest van
knaagdieren

Wat hoort NIET in de Sortibak of Restafvalcontainer?
Dit hoort NIET bij het Gft, maar bij restafval:
Gft &
etensresten

Elektrische
apparaten
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Papier &
karton

Chemisch
afval

Glas

Textiel

Grof
huisvuil

Frituurvet

Bouw- &
sloopafval

afval dat niet in
de natuur hoort

kattenbakkorrels

hondenfrituurvet
poepzakjes Dit lever je in bij
de milieustraat
of supermarkt
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PAPIER

GLAS
Wat hoort er in de Glascontainer? Mag vies en met deksel.

Wat hoort er in de Papierbak of Papiercontainer?
jampot
schoon papier en
karton

eierdozen

kranten en
tijdschriften

boeken

enveloppen
met venster

folders (zonder
plastic folie)

bierfles

kruidenpotje

pastasauspot

Dit hoort NIET in de Glascontainer, maar bij restafval:

Dit hoort NIET bij het oud papier, maar bij restafval:
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parfumflesje

wijnfles

vieze pizza- en
taartdozen

gebruikte servetten
en tissues

foto’s

drinkpakken

behang

stickers

vaas

ovenschaal

wijnglas

theeglas

vissenkom

spiegels
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Afval
voor de
milieustraat
TEXTIEL

Niet al je afval mag in de Sortibak, bij het restafval of in de
Biobak / Gft-zuil. Dit afval breng je naar de milieustraat.
Hier zamelen wij afval gescheiden in. Op deze manier
maken we afval geschikt voor hergebruik.

Wat hoort in de Textielcontainer?

kleding, mag versleten
of kapot zijn

gordijnen

schoenen als paar
samen gebonden

handdoeken

lakens en dekens

tassen

Neem altijd je
milieupas mee als
je de milieustraat
bezoekt!

PAS
M IL IEil U
of
Heb je grofvu
spullen?
herbruikbare
via de
Meld het aan
pp
Omrin Afvala

Wat breng je naar
de milieustraat?
• Electrische apparaten
•	Grofvuil
bijv. bank, kast of tapijt
•	Bouw- en sloopafval
bijv. laminaat, gips of hout
• Grof snoeiafval
• KCA
• Harde Kunststoffen
• Frituurvet
• Matrassen
• Piepschuim
• Autobanden

Dit hoort NIET in de Textielcontainer, maar bij restafval:

nat of met olie of
verf vervuild textiel

knuffels

dekbedden

kussens

tapijt

breiwol

Lukt het niet om zelf naar de milieustraat te gaan? Wij halen
grofvuil, grof snoeiafval en grote electrische apparaten – op
afspraak- bij je op. Kijk hiervoor op pagina 16.

Bekijk de hele lijst op
www.omrin.nl/milieustraat

Tip van Paul:
“Heb je spullen die nog een ronde mee kunnen? Je levert ze makkelijk in op
de milieustraat, in de container voor Omrin Estafette Recyclewinkel.”
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Reserveer een
tijdslot!

Tarieven
Afval voor de milieustraat kan in sommige gevallen geld
kosten, bijvoorbeeld voor bouw- & sloopafval, accu’s of
autobanden. Je kunt 2 x gratis ongescheiden afval of
bouw- & sloopafval brengen. Goed gescheiden afval
is gratis. Bekijk alle actuele tarieven en voorwaarden op
www.omrin.nl/milieustraat, bel Omrin 0900 – 210 0215
of vraag een medewerker op de milieustraat.

Voor een bezoek aan de milieustraat in Leeuwarden, Stiens
en Grou moet je reserveren. Je kunt daarom alleen nog op
afspraak onze milieustraten bezoeken. Zo worden lange
wachtrijen voorkomen en wordt je sneller geholpen om jouw
afval goed te scheiden.

Leen gratis een
aanhanger of bakfiets

Afval voor de milieustraat?

Bij de milieustraat in Leeuwarden, Stiens
en Grou leen je gratis een aanhanger. En in
Leeuwarden hebben we zelfs een bakfiets.
Zo kun je gemakkelijk je afval naar de
milieustraat brengen.

Hoe werkt het
	Reserveer je tijdslot in de Omrin Afvalapp,
op www.omrin.nl of bel Omrin: 0900 – 210 0215
Kies een dag/tijdstip wanneer het jou uitkomt
Snel aan de beurt
Gemakkelijk geregeld

Reserveren?
Bel Omrin: 0900 – 210 0215. Na betaling van
een borg van € 100,- voor de aanhanger of
€ 50,- borg voor de bakfiets (contant), krijg je
de aanhanger of bakfiets voor een dagdeel mee.

Vergeet niet je milieupas
mee te nemen!
Onze milieustraten in de gemeente Leeuwarden vind je hier:
milieustraat Leeuwarden

milieustraat Grou

milieustraat Stiens

Greunsweg 86, Leeuwarden
Open op
maandag t/m vrijdag:
09.00 - 16.30 uur
zaterdag:
09.00 - 17.30 uur

Oedsmawei 9, Grou
Open op
maandag t/m vrijdag:
09.00 uur - 16.30 uur
zaterdag:
08:30 uur - 11.30 uur

Seerob 23, Stiens
Open op
maandag t/m vrijdag:
13.00 uur tot 16.30 uur
zaterdag:
09.00 uur - 13.00 uur

Je kunt ook jouw afval naar een andere milieustraat brengen.
Let op: je betaalt altijd de tarieven die gelden in jouw eigen gemeente.
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Lukt het niet om zelf naar
de milieustraat te gaan?
Wij halen grofvuil, grof snoeiafval en grote electrische apparaten – op
afspraak- bij je op. Maak hiervoor een afspraak via de Omrin Afvalapp,
op www.omrin.nl of bel met Omrin: 0900 – 210 0215.

Plastic?
Samen halen we alles eruit!
Wat doe je met plastic, blik en drinkpakken?
Die stop je in de Sortibak of in de restafvalcontainer!

Grofvuil
Grofvuil halen we maximaal 2 x per jaar - na aanmelding - GRATIS bij je op
tijdens onze vaste routedagen. Wil je een ander moment dan onze vaste
routedag of vaker dan 2 x per jaar? Dan betaal je € 62,- per keer. Maak altijd
een afspraak via de Omrin Afvalapp of op www.omrin.nl en betaal gemakkelijk
via I-deal. Of bel met Omrin: 0900- 210 0215.
Ophalen grote electrische apparaten en grof snoeiafval
Heb je een groot elektrisch apparaat zoals een stofzuiger, koelkast of vriezer
of grof snoeiafval en lukt het je niet om deze zelf naar de milieustraat te
brengen? Wij halen het bij je op. Maak hiervoor een afspraak via de Omrin
Afvalapp, op www.omrin.nl of bel met Omrin: 0900 – 210 0215.

Herbruikbare materialen, leveren we aan de
verwerkende industrie. Deze maken er nieuwe
producten van. Zo maken we van het gere
cyclede plastic nieuwe afvalcontainers.

Let op:
	Maak altijd een afspraak
voor het ophalen van
grofvuil, grof snoeiafval en
grote electrische apparaten!
	Niet aangemeld afval wordt
beschouwd als illegale
dumping, je loopt risico op
een boete!

Thuis sorteer je papier, glas, textiel en Gft apart. Zo krijgt het een tweede leven! Plastic,
blik en drinkpakken mogen bij ons in de Sortibak of in de restafvalcontainer. Met high
techmachines halen we de vele verschillende soorten én maten er namelijk achteraf uit.
Zo wordt het optimaal gerecycled.

	Grofvuil of grof snoeiafval
mag niet meer dan 1 m3 zijn!
	Bouw- en sloopafval,
bijvoorbeeld laminaat, gips
of hout, is geen grofvuil
en breng je zelf naar de
milieustraat!

Ook van het organisch materiaal in luiers
maken we biogas. Bijna al onze vrachtauto’s
rijden op ons biogas en een deel zetten we op
het aardgasnet. Twee prachtige voorbeelden
van het sluiten van kringlopen. Het totale
scheidingspercentage van afvalscheiding thuis
en via de nascheiding loopt zo op tot bijna
70%, uniek in Nederland!

Benieuwd naar hoe we dit doen?
Kijk op Omrin.nl of volg ons op:
Pag 16 | Afvalwijzer 2021

Facebook Twitter Instagram Youtube Linkedin Tiktok
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‘Samen voor
een schone en
duurzame wereld’
Omrin
Hidalgoweg 5 te Leeuwarden
Telefoon: 0900 - 210 0 215
www.omrin.nl
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