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 ophaaldagen restafval 

 ophaaldagen GFT afval

 ophaaldagen oud papier & karton

 (zie kaartoverzicht)

 woensdag papier vesting Elburg

 

 ophaaldag verplaatst naar...

 

  takkenroute

  10/3 - 7/4 - 12/5 - 16/6 - 15/9 - 

13/10 - 17/11 - 15/12 

  ophaaldag grof huishoudelijk 

afval woensdag 1x per 4 weken

 e52,50 per m3

 KCA inzameling 
 na aanmelding:
  3/1- 7/2- 6/3- 3/4 - 1/5 -5/6 - 3/7 

- 7/8 - 4/9 - 2/10 - 6/11 - 4/12

 Kleding/textiel inzameling
 2/3 - 18/5 - 7/9 - 16/11

 

 

Voor uw ophaaldag van rest, 
GFT en oud papier & karton: zie 
overzichtskaart op pagina 6.

>

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden, 

aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend

20
20

Grondstoffen apart 
houden is heel gewoon!

Afval scheiden?
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HOE BIEDT U UW GESCHEIDEN
AFVAL AAN:

  Oud papier en karton (OPK)

Oud papier en karton (OPK) kan meerdere keren worden hergebruikt 
voor nieuw papier en karton. Dit bespaart bomen en energie.

Brengen
In de gemeente staan van enkele organisaties regelmatig grote con-
tainers voor OPK. U kunt tussen de inzamelmomenten van uw contai-
ner hier ook uw OPK aanbieden. 

Ophalen in Elburg Vesting
Op 10 locaties in de Vesting kunnen bewoners op de inzameldag vóór 
07.30 uur hun OPK aanbieden in dozen/bundels.

Specifieke aanbiedregels
•  zie algemene aanbiedregels voor containers op pagina 5.
•  zie voor uw inzameldag de overzichtkaart op pagina 6.

TIPS
•  met een JA/NEE-sticker krijgt u geen ongeadresseerd reclamedruk-

werk (en reclamefolders)  meer in uw bus, maar wel de huis-aan-
huisbladen

•  met een NEE/NEE-sticker krijgt u geen ongeadresseerd drukwerk 
en reclamefolders én geen huis-aan-huisbladen meer in uw brie-
venbus

•  u kunt de sticker ophalen bij het gemeentehuis of bellen naar 
 tel. 020 - 6262620. De sticker wordt gratis toegezonden
•  meer informatie over oud papier en karton: www.afvalmeerwaard.nl

  Groente, fruit- en tuinafval (GFT)

Ophalen
Het GFT gaat in de container met de groene deksel. In de kalender en 
op de overzichtskaart (pagina 6) kunt u zien op welke dag uw contai-
ner wordt geleegd (zie ook www.aconov.nl).

Aanbiedregels Elburg Vesting
Bewoners van de Vesting kunnen éénmaal per veertien dagen hun 
GFT-container vóór 07.30 uur op de donderdag op de gemarkeerde 
plekken (tegel met containerlogo) op het Jos Lussenburgplein, Nuns-
peterweg en ‘t Schootsveld  aanbieden.

Specifieke aanbiedregels
• zie algemene aanbiedregels voor containers op pagina 5.

TIPS
•  de deksel van de container is voorzien van rubberdoppen, waar-

door deze deksel niet geheel afsluit. De lucht gaat circuleren en 
er ontstaat minder stank en reduceert geluid bij het sluiten. Als de 
doppen stuk zijn, kunt u dit melden bij Aconov (tel. 0800 - 2224111)

•  zet de container op een koele plek uit de zon. Middelen die stank 
tegengaan zijn verkrijgbaar in diverse winkels

•  om stank tegen te gaan verpakt u etens- en/of visresten in een krant
•  gooi in vorstrijke perioden zo min mogelijk vochtrijk afval in de  

container
• gebruik bij het schoonmaken van de container géén chloor
•  om vastvriezen van afval te voorkomen, doe een krant onderin of 

gebruik speciale kartonnen containerzakken of - indien mogelijk - 
de container in een vorstvrije ruimte zetten (bijv. berging)

•  voor meer informatie over GFT scheiding kunt u kijken op  
www.afvalmeerwaard.nl

WEL
• kranten, tijdschriften, 
 reclamedrukwerk 
 (zonder folie!) 
• papieren zakken   
• (telefoon)gidsen en boeken
• cadeau- en schrijfpapier 
• papiersnippers   
• eierdozen/-treefjes
• (venster)enveloppen  
•  alle karton- en papierverpak-

kingen

NIET
• sap- en melkpakken
•  verpakkingen van vloeibare 

wasmiddelen en -verzachters
 ordners en ringbanden
• geplastificeerd papier/karton
•  hygiënisch papier (bij GFT 

doen)
• vies papier en karton 
• behang en foto’s
 

WEL
•   loof, schillen, resten van aard-

appel, groente en fruit
• etensresten, ook vis en vlees
•  eierschalen en doppen van 

pinda’s/nootjes  
• snijbloemen en kamerplanten
•  koffiedik en -filters, theezakjes 

en theebladeren 
• stro en mest van kleine  
 huisdieren
• kattenbakvulling met milieukeur
• gras en bladeren
•  klein snoeiafval, onkruid, tuin-

planten (géén zand)
 

NIET
• (volle) stofzuigerzakken
• houtskool en/of asresten
• haren van mens en dier
• oase (steekschuim)
• wol
• mest van groot vee
• kattenbakkorrels van klei
•  dikke takken (ø > 2 cm)  

(zie tak-en snoeihout)
•  (vogelkooi) zand en  

(pot)grond
• kadavers
• boomstronken
• stobben
• bielzen
• tuinhout
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  Takken en snoeihout

Uw takken en snoeihout worden verwerkt tot groencompost of bio-
massa om vervolgens te dienen als grondstof voor de opwekking van 
elektriciteit en warmte.

Ophalen
Takken en snoeihout (geen boomstronken en coniferen) 
kunt u  gratis acht keer in het voor- en najaar laten ophalen.  
U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 12.00 uur op de werkdag 
voorafgaand aan de ophaaldag. Aanmelden kan op twee manieren:
• bij voorkeur via gemeente@elburg.nl
• tel. 0525 - 688688

Specifieke aanbiedregels
• alleen voor particulieren
• aanmelden vóóraf is verplicht!
•  maximaal 2 m3 mag worden aangeboden (meer wordt niet meege-

nomen)
•  in bundels aanbieden van  maximaal 1 meter lang,  maximaal 25 kilo 

per bundel  en geschikt voor handmatige belading
•  op de ophaaldag vóór 7.30 uur moeten bundels zichtbaar, mak-

kelijk bereikbaar en verkeersveilig aan de openbare weg worden 
aangeboden, direct aansluitend op het eigen terrein

• buren mogen takken en snoeihout niet bij elkaar aanbieden

  Klein Chemisch Afval (KCA)

Klein Chemisch Afval (KCA) veroorzaakt grote problemen als het in 
het milieu terecht komt. Doe KCA dan ook nooit bij het restafval maar 
lever het gratis in. 

Brengen
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur en elke 1e zaterdag van elke maand 
van 09.00-10.00 uur op de gemeentewerf,  Het Straatje 8 in Elburg.

Ophalen
Is uw KCA-box meer dan 75% vol, dan kunt u zich tot uiterlijk 1 dag 
vóór de ophaaldag aanmelden op 2 manieren:
• bij voorkeur via internet: www.aconov.nl
• tel. 0800 - 2224111
Elke maand is er een ophaalronde bij de aangemelde adressen.

Specifieke aanbiedregels
•  zorg dat alle stoffen in goed gesloten flessen, potten of verpakkin-

gen zitten
• spaar-/LED-lampen en TL-buizen levert u onverpakt in
•  sommige KCA-producten (zie wel/niet) kunt u ook bij de detail-

handel of apotheek gratis inleveren

TIPS
•  vrijwel alle nieuwe KCA-producten zijn te herkennen aan het logo
•  lever bij twijfel gewoon in als KCA
•  lege verfblikken, flessen en spuitbussen kunnen bij het restafval. 

Het gaat om de inhoud
•  heeft u geen KCA-box,  bel de gemeente (tel.  0525-688688)  
• voor meer informatie over KCA zie www.afvalmeerwaard.nl

  Elektr(on)ische apparaten 

Alle apparaten en lichtarmaturen met een stekker, op zonne-energie 
en/of een batterij- of accuvoeding kunt u gratis inleveren. Het gaat 
om apparaten van krultang tot CV-combiketel en van mobiele te-
lefoon tot magnetron. Dit geldt ook voor koel-/vriesapparatuur en 
wasmachines. Vooral kleine apparaten, verdwijnen nog te vaak in de 
restafvalcontainer. Bewaar uw oude apparaten daarom tijdelijk in uw 
KCA-box.

Brengen
U kunt alle apparaten gratis brengen bij Van Werven Recycling aan 
de Bovendwarsweg 93 in Oldebroek. De openingstijden (behalve 
feestdagen) zijn van maandag tot en met vrijdag 07:00 - 17:00 uur en  
zaterdag van 09:00 - 12:00 uur.

De kringloopwinkels
Herbruikbare nog goed werkende apparaten kunt u aanbieden bij de 
lokale kringloopwinkel. Zie verdere informatie onder kringloopgoe-
deren.

In de winkel
Bij de aanschaf van elektr(on)ische  apparaten en verlichtingsappara-
tuur (niet de armaturen) is de leverancier verplicht om een vergelijk-
baar product gratis in te nemen. U hoeft het oude apparaat destijds 
niet bij deze leverancier gekocht te hebben.

  

WEL
•  batterijen (in veel winkels 

staat een batterijbox)
• medicijnen (kan ook bij de 
 apotheek)
• spaar-/LED-lampen en 
 TL-buizen   
• verf en terpentine  
• oliën/autofilters/accu’s  
• bestrijdingsmiddelen  
• kwikbevattende artikelen  
• fotofixeer en alle zuren
•  inktcartridges en toners (bij 

winkel inleveren kan ook)

NIET
• lege flessen of verpakkingen
• gloei- en halogeenlampen
•  lege verfblikken met inge-

droogd verfrestant erin
• lege spuitbussen

  Het bovenvermelde mag in 
uw restafvalcontainer!

•  injectienaalden (inleveren bij 
apotheek)
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S E R V I C E N U M M E R

0800 - 2224111

  GLAS

Verpakkingsglas, zoals flessen en potten - ook  gebroken - kan onein-
dig worden hergebruikt. 

Brengen
U kunt uw glas gescheiden in drie kleursoorten in diverse onder-
grondse glascontainers kwijt. Ook met restjes, deksel en draaidop 
mag het glas in de glasbak.

Specifieke aanbiedregels 
• zet glas nooit op of naast de glascontainer
•  glas bij voorkeur tussen 8.00 - 20.00 uur (op kleur gescheiden)  

inwerpen in verband met geluidoverlast

 
TIPS
• het is niet nodig dat het glas schoon is
• andere kleuren dan wit en groen glas kunnen bij bruin glas
• meer informatie op www.afvalmeerwaard.nl

Waar staan de glascontainers?
Elburg: Havenkade,  Klokbekerweg (winkel centrum De Vrijheid) 
Vrijheidstraat (Aldi) en Zwolscheweg (Jumbo)
’t Harde: Bovendwars-/Dennenweg en Sportlaan (Boni en Deen) 
Hoge Enk: Gerichtenweg (nabij school) 
Doornspijk: Oude Kerkweg 

Storingen aan ondergrondse containers kunt u melden bij 
REMONDIS BV 0341-565755.
 

  Metalen

Brengen
Metalen kunt u gratis aanbieden bij Van Werven Recycling aan de Bo-
vendwarsweg 93 in Oldebroek. (zie elektr(on)ische apparaten.)

TIP
Voor oud metalen gereedschap zie www.geredgereedschap.nl.

  Kleding/textiel

Alle textiel, kleding en schoenen, mits schoon en droog, is geschikt 
voor hergebruik. Lever daarom alle textiel in, ook met een gaatje of 
vlekje. Opnieuw te dragen kleding krijgt een nieuwe gebruiker en niet 
opnieuw te dragen textiel wordt hergebruikt in o.a. nieuwe garens.

Brengen
U kunt de goed afgesloten zak(ken) met kleding/textiel in de textiel-
containers van Sympany nabij supermarkten en enkele wijk-uitvals-
wegen doneren.

Ophalen
Vier keer per jaar zijn er huis-aan-huis inzamelingen. U krijgt vóóraf 
een kledingzak in uw brievenbus met daarop een sticker met het 
inzamelmoment. Heeft u een NEE/NEE sticker dan ontvangt u geen 
kledingzak.

Specifieke aanbiedregels
•  doe droge, schone kleding/textiel in een goed afgesloten zak. Als 

textiel nat wordt, is het niet meer bruikbaar
•  voeg schoenen per paar samen door samenknopen of met een 

elastiek

    

TIPS
•  Kijk op www.sympany.nl om de dichtstbijzijnde container bij u in de 

buurt te vinden 
• Voor meer informatie zie www.afvalmeerwaard.nl.

Waar staan de kledingcontainers? 
Elburg: Klokbekerweg (winkelcentrum De Vrijheid), Vrijheidsstraat en 
Zwolscheweg 
’t Harde: Bovendwars-/Dennenweg en Sportlaan (winkelcentrum) 
Hoge Enk: Gerichtenweg (nabij school) 
Doornspijk: Oude Kerkweg

WEL
• potten en flessen (vaak logo
 verpakking)
• parfumflesjes en 
 medicijnpotjes
• glazen deo-rollers
• glazen kruidenpotjes

NIET
• gebroken vensterruiten
• kristalglas
• ovenschalen (=keramisch) 
• lampen
• serviesgoed (=porselein)
• spiegel- en wit opaalglas

WEL
• buizen
• kachels
• oude fietsen
• hekwerken
• metalen stoelen 
•  al het andere dat overwegend 

uit metaal bestaat

NIET
• (conserven) blikken
• met plastic vervuild metaal

WEL
•  droge en schone boven- en 

onderkleding
•  schoenen per paar samenge-

voegd
•  huishoudtextiel (ook bedden-

goed en gordijnen)
•  accessoires zoals riemen, 

hoeden, tassen en petten
•  zacht speelgoed zoals knuf-

felbeesten

NIET
•  besmeurde of natte  

textielstukken
• hard speelgoed
• matrassen
• tapijt
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  Kringloopgoederen

Spullen die niet kapot zijn, maar waar u wel vanaf wilt, zijn vaak nog waarde-
vol voor een ander. Door uw spullen een tweede leven te gunnen, bespaart u 
ook op de kosten van afvalverwerking van grof huishoudelijk afval. 

Ophalen/brengen
U kunt uw bruikbare goederen na telefonische afspraak brengen naar de 
kringloopwinkel. De kringloopwinkel wil de spullen ook bij u thuis opha-
len. U kunt bellen/bezoeken: 
-  de Kringloopwinkel Elburg, Industriestraat 15 in Elburg -  

tel. 0525 - 690510 of kijk op www.kringloopelburg.nl
- Dorcaswinkel Elburg, Oostendorperstraatweg 1 in Elburg

TIP
De Stichting Gered Gereedschap zamelt oud gereedschap in voor hulp 
aan ontwikkelingslanden.  Informatie www.geredgereedschap.nl

  Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval past qua grootte/zwaarte niet in een normale vuil-
niszak. U moet denken aan: (tuin) hout, puin en stenen, inboedel dat kring-
loopbedrijf niet accepteert, vloerbedekking, vensterglas, verbouwingsaf-
val, asbest (speciaal verpakt) en grotere afmetingen van restafval.

Brengen
U kunt uw grof afval zelf wegbrengen (tegen betaling van verwerkingsta-
rieven) naar:
•  Van Werven Recycling aan de Bovendwarsweg 93 in Oldebroek (tel. 

0525 - 633323) van ma-vr: 07:00 - 17:00 uur + za: 09:00 - 12:00 uur

Ophalen (beperkt)
Voor het ophalen van grof huishoudelijk afval moet u zich vóóraf aanmel-
den uiterlijk maandag voor 10.00 uur.  Het aanmelden kan op 2 manieren:
•  bij voorkeur via internet: www.aconov.nl • tel. 0800 - 2224111 

U betaalt voor deze afvalservice ? 52,50 per m3. Het bedrag moet 2 da-
gen voor de ophaaldag overgemaakt zijn naar het rekeningnummer 
van REMONDIS B.V..

Specifieke aanbiedregels
• het afval mag u slechts op de inzameldag zelf aan de straat zetten!
•  geen los materiaal zoals grond, graszoden en bouw-/ sloopafval, puin, 

klein chemisch afval en elektr(on)ische apparaten
•  handzaam en gebundeld aanbieden nabij de openbare weg

Asbest
Om het gevaar voor de volksgezondheid en de verspreiding in het milieu 
tegen te gaan mag u asbest uitsluitend dubbelverpakt in doorzichtig plas-
tic wegbrengen naar Van Werven BV.

TIP 
Om uw kosten bij de brengpunten te beperken is het handig de 
diverse afvalstromen gescheiden aan te bieden. Wilt u weten welke afval-
stromen u kunt scheiden? Neem dan vóóraf contact op met Aconov / Van 
Werven Recycling.

  Restafval

Wat in restafvalcontainer?
Restafval past in een vuilniszak, grotere stukken zijn grof huishoudelijk 
afval. In 2019 bevatte het restafval 55% (129kg/inwoner) grondstoffen 
die u op een andere wijze eenvoudig gescheiden al kan aanbieden.
Restafval is dus niet: 
• Organisch afval (GFT) uit tuin en vooral uit keuken
• Oud papier & karton m.u.v. behang, geplastificeerd papier
• Verpakkingsglas (heel of gebroken)
• Textiel (‘schone’ kleding en schoeisel)
• Electr(on)ische apparaten (apparaten met een snoer of stekker)
•  Grof huishoudelijk afval, want dit veroorzaakt schade aan de inzamel-

techniek (bij schade stelt de inzamelaar u aansprakelijk)

Ondergrondse afvalunits
Als u hiervan gebruik maakt, heeft u uitsluitend toegang met een 
afvalpas. Bij vermissing/beschadiging van de pas kunt u een nieu-
we afvalpas aanvragen via het (Digid)formulier op www.elburg.nl 
of bij het gemeentekantoor op afspraak via www.elburg.nl. In geval van 
vermissing kost een pas ? 20,00. Bij verhuizing de afvalpas aanbieden aan 
de nieuwe eigenaar/verhuurder. Storingen verzoeken wij u te melden bij  
REMONDIS BV (tel. 0341 - 565755 - nummer staat op inworpzuil). Voor 
vragen en/of klachten kunt u ook bij hen terecht. 

  Kunststofafval

Al het kunststof verpakkingsafval kan bij het restafval.  De kunststofver-
pakkingen worden succesvol met behulp van nascheidingstechnieken 
bij Omrin uit uw restafval gehaald. Van het kunststof verpakkingsafval 
worden nieuwe producten gemaakt zoals tennisballen, stofzuigers, 
dashboards, bermroosters en minicontainers.

•  zet uw container op de inzameldag vóór 07.30 uur  aan de straat op 
de door de gemeente aangewezen locatie (dus niet de vorige avond) en 
haal de container dezelfde dag ook weer van de straat. 

•  zet de container met de wielen van de weg af (zie afbeelding boven aan 
deze pagina)

•  containers moeten 2 aan 2 naast elkaar worden geplaatst. Zie bovenstaande 
foto’s

•  de container moet met gesloten deksel worden aangeboden om te voorko-
men dat afval op straat valt tijdens het legen

•  afval dat naast de container staat, wordt niet meegenomen!
• uw container mag maximaal 80 kilo wegen 
•  stamp uw afval niet in de container aan, waardoor eventueel vastzittend 

afval het legen belemmert. De gevolgen hiervan zijn voor u als gebruiker
•  gooi géén grote harde materialen van steen, metaal of boomstammen in 

de container, want dan ontstaat er schade aan het inzamelmechaniek van 

het inzamelvoertuig.  De aanbieder wordt bij schade aansprakelijk gesteld 
door Aconov

•  bij verhuizing blijft de container op het oude adres achter. De container 
is aan u in bruikleen verstrekt door de gemeente 

•  beschadiging of verdwijning buiten de lediging om is voor uw rekening. 
Voor een nieuwe container kunt u contact opnemen met het service-
nummer van Aconov tel. 0800 - 2224111.

•  aanbieden alleen binnen het eigen inzamelgebied en slechts één keer per 
inzamelronde.  Bij overtreding wordt uw container niet geleegd

•  Bij kapotte/vermiste containers of nieuwe adressen geldt: voor vervanging 
of levering (bij nieuwbouw) van containers of uw KCA-box, belt u het ser-
vicenummer van Aconov.

TIP Informatie inzameldag bel naar het gratis servicenummer van Aconov 
0800 2224111 of kijk op de afval-app
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ALGEMENE AANBIEDREGELS EN TIPS VOOR CONTAINERS



Doornspijksche Heide

A 28

Vrijdag

Donderdag

‘T HARDE

HOGE ENK

OOSTENDORP
ELBURG

DOORNSPIJK

Bovenweg

Eperw
eg

Broekdijk

Huisdijk

Eperw
eg

Flevoweg

K
am

p
er

d
ijk

    
  Z

ui
der

ze
es

tr
aa

tw
eg

 W
est

   
   

Zu
id

er
ze

es
tr

aa
tw

eg
 W

es
t

Zuiderzeestraatweg Oost

Te
m

pel
w

eg

Oost

elijke Rondweg

Verlengde Schietw
eg

‘T HARDE

HOGE ENK

OOSTENDORP
ELBURG

DOORNSPIJK

Doornspijksche Heide

Bovenweg

Eperw
eg

Broekdijk

Huisdijk

Eperw
eg

Flevoweg

K
am

p
er

d
ijk

A 28

    
  Z

ui
der

ze
es

tr
aa

tw
eg

 W
est

   
   

Zu
id

er
ze

es
tr

aa
tw

eg
 W

es
t

Woensdag

Vrijdag

Zuiderzeestraatweg Oost

Te
m

pel
w

eg

Donderdag

Oost

elijke Rondweg

Verlengde Schietw
eg

Ophaaldagen

RESTAFVAL

OUD PAPIER EN KARTON

Doornspijksche Heide

A 28

Woensdag 2

Dinsdag 1

Dinsdag 1

Maandag 1

Maandag 2

Dinsdag 2
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Maandag 1 = 
13/1 - 10/2 - 9/3 - 

6/4 - 4/5 - 3/6 - 29/6 

- 27/7 - 24/8 - 21/9 

- 19/10 - 16/11 - 

14/12

Dinsdag 1 = 
14/1 - 11/2 - 10/3 - 

7/4 - 4/5 - 2/6 - 30/6 

- 28/7 - 25/8 - 22/9 

- 20/10 - 17/11 - 

15/12

Maandag 2 = 
27/1 - 24/2 - 23/3 

- 20/4 - 18/5 - 15/6 

- 13/7 - 10/8 - 7/9 - 

5/10 - 2/11 - 30/11 

- 28/12

Dinsdag 2 = 
30/12/’19 - 28/1 - 

25/2 - 24/3 - 21/4 

- 19/5 - 16/6 - 14/7 

- 11/8 - 8/9 - 6/10 - 

3/11 - 1/12 - 29/12

Woensdag 2 = 
30/12/’19 - 29/1 - 

26/2 - 25/3 - 22/4 

- 20/5 - 17/6 - 15/7 

- 12/8 - 9/9 - 7/10 - 

4/11 - 2/12 - 30/12

6

GFT

Bij twijfel over uw inzameldag, kunt u bellen naar het gratis servicenummer van Aconov  0800 2224111


