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‘Omgekeerd inzamelen’

Ons huishoudelijk afval is voor een groot deel herbruikbaar. Denk 

aan groente-, fruit- en tuinmateriaal (GFT), glas, textiel, papier, blik, 

drank- en sappakken en plastic. Afval wordt steeds meer als een 

waardevolle grondstof gezien. Helaas belandt nog teveel afval in de 

restafvalcontainer. Dat is jammer, want daarmee eindigt het in de 

afvalovens en kan het niet hergebruikt worden.

 
 
‘Omgekeerd inzamelen’ werkt!
In veel wijken in Zwolle wordt ‘omge-
keerd inzamelen’ al toegepast. Door 
deze manier van inzamelen blijkt ook dat 
de hoeveelheid plastic, blik, drank- en 
sappakken aanzienlijk toeneemt en de 
hoeveelheid restafval juist afneemt. 

Hoe moet ik straks mijn plastic en 
restafval aanbieden?

Plastic, blik, drank- en sappakken
Plastic, blik, drank- en sappakken biedt 
u aan in de grijze container die u eerder 
gebruikte voor restafval. 
Deze container krijgt een sticker waarop
staat wat wel en niet in de verpakkings-
container thuis hoort.

Restafval
Restafval brengt u naar een ondergrondse
verzamelcontainer. Aan het bepalen van 
de locaties van de containers is een zorg-
vuldig traject voorafgegaan. Ze komen 

op logische plekken in uw wijk te staan, 
zoals langs belangrijke verkeersroutes.
Er komt ongeveer één restafvalcontainer
per 100 woningen. Wanneer de containers 
klaar zijn voor gebruik ontvangt u een 
afvalpas en instructies over het gebruik 
ervan.

Hoe is de situatie na de invoering van 
‘omgekeerd inzamelen’?
Na de invoering van ‘omgekeerd inzame-
len’ heeft u nog steeds drie containers 
aan huis:
•  een grijze container voor plastic, blik, 

drank- en sappakken;
•  een blauwe container voor oud papier 

en karton;
•  een groene container voor groente-, 

fruit- en tuinmateriaal (GFT).

Deze drie soorten herbruikbaar materiaal 
worden bij u aan huis opgehaald.  
Het overgebleven restafval brengt u weg 
naar een ondergrondse verzamelcontai-
ner in uw buurt. 
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In Zwolle streven we daarom naar een 
afvalloze samenleving, waarin steeds 
meer afval opnieuw wordt gebruikt en 
minder restafval overblijft. Om dit te 
realiseren worden meerdere maatregelen 
ingezet, waarvan ‘omgekeerd inzamelen’ 
de belangrijkste is. 

Wat is ‘omgekeerd inzamelen’?
In uw wijk/buurt wordt GFT, oud papier 
en restafval aan huis opgehaald. Plastic 
verpakkingen, blik, drank- en sappakken 
kunt u naar een verzamelcontainer bij 
bijvoorbeeld uw supermarkt brengen. Bij 
‘omgekeerd inzamelen’ wordt de inzame-
ling van deze verpakkingen omgedraaid. 
Plastic, blik, drank- en sappakken worden 
wordt aan huis opgehaald in de bestaande 
grijze container. De kleine hoeveelheid 

restafval die nog overblijft na afvalschei-
ding, brengt u weg naar een ondergrond-
se verzamelcontainer. Deze ondergrondse 
containers worden op verschillende loca-
ties in uw buurt geplaatst. De inzameling 
van GFT en oud papier verandert niet.

Waarom ‘omgekeerd inzamelen’?
Als we doorgaan met het verbruiken van 
natuurlijke bronnen, dan zijn deze binnen 
onafzienbare tijd uitgeput. Daarom moe-
ten we zuinig met grondstoffen omgaan 
en meer gebruik maken van duurzame 
bronnen. Eén van deze bronnen is afval. 
Zwolle kiest voor ‘omgekeerd inzamelen’, 
omdat afvalscheiding en daarmee de 
inzameling van herbruikbare grondstof-
fen er door toeneemt en de hoeveelheid 
restafval afneemt. 

Reacties van bewoners over ‘omgekeerd inzamelen’:

• “ De grijze container blijft nu schoon. Dus geen stank meer in de tuin door een 
vieze container”. 

• “ Het is beter voor het milieu, het plastic wordt nu beter gescheiden. Het 
wordt me nu pas duidelijk hoeveel materiaal eigenlijk van plastic is”.

• “ Het restafval kan op ieder gewenst moment weggebracht worden naar de 
ondergrondse container.

• “Het is makkelijk, goed te doen, handig en ik ben eraan gewend”.

VOOR: vieze container met restafval

NA: schone container met verpakkingsmateriaal
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Wanneer gaan we ‘omgekeerd inzamelen’?
‘Omgekeerd inzamelen’ wordt vanaf 2012 in fases ingevoerd. 
Het systeem zal eind 2016 in alle wijken in Zwolle zijn ingevoerd. 

Wat verandert er voor inwoners die geen containers bij huis hebben? 
Bij patiowoningen, hoogbouw en in krappe wijken, zoals Assendorp en 
de binnenstad, is het niet mogelijk een container aan huis te hebben. 
Voor deze woningen wordt gezocht naar een maatwerkoplossing.

Recyclebaar materiaal 
Onder het motto ‘Afval scheiden is Goud!’ wil de gemeente Zwolle 
samen met ROVA de gescheiden afvalinzameling verbeteren. Het doel 
is alle herbruikbare materialen te scheiden en alleen het echte restaf-
val te verbranden. 
Al het andere is geen afval, maar een nuttige grondstof voor nieuwe 
producten. ‘Omgekeerd inzamelen’ draagt bij aan het verbeteren van 
de afvalscheiding.

NA: klein restant restafval naar ondergrondse container

VOOR:  grote hoeveelheden plastic naar centraal inzamelpunt

ROVA Klantcontactcentrum
Telefoonnummer: (038) 427 37 77
klantenservice@rova.nl

www.rova.nl/zwolle


