
                                                                                     
Samen afval scheiden, dat ruimt lekker op! 
Elke dag maken meer dan 1 miljoen reizigers gebruik van de trein. En net zoveel reizigers 
bezoeken onze stations. Dat levert jaarlijks meer dan 12.000 ton afval op. Thuis scheiden we 
bijna allemaal ons afval. We maken het u graag makkelijk om ook op steeds meer stations  en 
in treinen uw afval te scheiden voor hergebruik.  
 
Het overkomt iedereen weleens: je staat met een koffiebeker, een theezakje of servet bij een 
afvalbak en denkt: waar moet dit eigenlijk in? Om je daarmee te helpen vind je hieronder de 
meest voorkomende producten die je kunt kopen op het station en in welke bak ze horen. 
Komt de betreffende stroom op jouw station niet voor, of je twijfelt, gooi het dan bij ‘rest’. 

Je kunt ook de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal gebruiken: 
https://www.afvalscheidingswijzer.nl/ 

Organisch PMD 
Plastic, metaal- & 
drankverpakking 

Rest Papier 
Schoon & droog 

        
bananenschil plastic flesjes (PET) kartonnen bekers krant 
(belegde) broodjes frisdrankblikjes chipszakken tijdschrift 
klokhuis appel plastic salade bakjes kauwgomverpakking 

(doordrukstrips) 
schoon karton 

fruitschillen melkpak sandwichverpakking  schoon papier 
koffie drab yoghurt drankverpakking servetten sigarettendoosjes  

snoepverpakking  
(bijv. mars, snickers) 

theezakjes   

  snoepverpakking, papier 
met aluminium  
(bijv. mentos) 

glas   

  plastic sausbakjes tissues   
  stalen siroopflessen verpakking met inhoud   
  plastic bekers voedselverpakking met 

plastic en papier (bijv 
croissantverpakking) 

  

  conservenblikken vervuilde frietbakjes   
   folies om tijdschriften voedselverpakking met 

vetvrije laag (snackbar 
  

  
 

nat papier   
 

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/


 

Hieronder kun je in een overzicht zien op welke stations en in welke trein er welk soort afval wordt 
gescheiden. 

Locatie Organisch Papier PMD Rest 
Rotterdam Centraal   x   x 
Breda   x   x 
Arnhem Centraal   x   x 
Zwolle   x x x 
Alkmaar  x  x 
Amsterdam Centraal  x  x 
Eindhoven  x x X 
Utrecht Centraal  x  x 
Flirt sprinter* x x x x 

 

*In de nieuwe sprinter, type Flirt, worden kranten en tijdschriften apart ingezameld. Leg daarom je 
krant of tijdschrift in het bagagerek voor een volgende reiziger. In de middag worden deze apart 
ingezameld door de schoonmaak.  

En voor alle treinen geldt: leg je krantje in het bagagerek! 

  


