plastiC worDt Hergebruikt
Het doel van de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval is het verminderen van de hoeveelheid plastic in de verbrandingsovens en daarmee de uitstoot van CO2. Ingezameld plastic
wordt niet verbrand maar verwerkt tot grondstof voor nieuwe
producten zoals nieuw verpakkingsmateriaal, autodashboards,
mobiele telefoons, tennisballen, toetsenborden, fleecetruien en
nog veel meer. Hierdoor wordt bovendien aardolie bespaard. Gooi
plastic dus niet meer bij het restafval, zo werken we samen aan
een beter milieu!

welke stoFFen Horen
verpakkingsaFval?

wel bij plastiC

niet bij plastiC

Verpakkingen met inhoud. Verpakkingen van chemisch afval zoals
make-upverpakkingen, terpentineflessen en kitkokers. Piepschuim
zoals fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes en
Verpakkingsvulmateriaal. Resten papier, karton of foliemix zoals
afdekmaterialen, chipsverpakkingen en doordrukstrips (pillen of
kauwgom). Kartonnen (drank)verpakkingen zoals melk- en sappakken en andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen zoals
tuinstoelen en speelgoed.

OVER ONDERGRONDSE VERZAMELCONTAINERS

Met deze wijzer willen wij u een eindje op weg helpen om meer te weten te komen over de verschillende afvalstromen. In de binnenzijde van de wijzer vindt u daarom een handige afval ABC. Een afvalalfabet waarbij uitleg wordt gegeven van een groot aantal
afvalstromen en wat u ermee moet doen. Op de extra flap vindt u handige telefoonnummers en alles over de afvalbrengstations.
Op de achterzijde van de wijzer leest u meer over het gebruik van het riool, extra informatie over plastic verpakkingsmateriaal en
over het gebruik van de minicontainer.

Bij vermissing van een container moet u aangifte doen bij de politie, dit kan onder andere via internet. Stuur het aangifteformulier
naar SITA, Postbus 9, 6920 AA Duiven. U krijgt dan een nieuwe container.

Zet afval, dat niet in de ondergrondse verzamelcontainer past, er niet naast! De vuilnisauto’s die de ondergrondse containers
leeg maken, takelen de bakken uit de grond en storten de inhoud ervan boven in de vuilnisauto. Afval wat naast de container ligt
kan niet door deze vuilnisauto worden meegenomen. Als u toch afval naast de container zet blijft dit op straat achter. Dit ziet er
lelijk uit en trekt ongedierte aan. Hebt u afval wat niet in de container past? Bel dan SITA voor een afspraak. Uw afval wordt gratis
bij u thuis opgehaald. Ziet u anderen afval naast de container plaatsen? Spreek de persoon aan en leg uit dat dit niet mag.

uitleg

Tip:
In het weekend ruimen veel mensen hun huis op. De containers raken dan soms overvol. Zet geen zakken of ander afval naast
de container, maar wacht tot de container geleegd is. Door de week zijn de containers vaak minder vol. Probeer eens op een
andere dag uw afval naar de container te brengen.

ophaaldag restafval

OVER HET RIOOL

ophaaldag GFT afval
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Het riool is alleen voor afvoer van plas, ontlasting, wc-papier en (vuil)water uit
huishoudens (douche, toilet, gootsteen, was- en afwasmachine). Alléén deze afvalstoffen mogen mee het riool in! Andere spullen verstoppen het riool en verstoren
de rioolzuivering.

Hergebruik van rioolwater

Bij de rioolwaterzuivering worden
ontlasting, urine en zeepresten uit het
water gehaald. Na dit zuiveringsproces is
het water zo schoon geworden dat het
zonder schadelijke gevolgen op de rivier
kan worden geloost. Het zuiveren wordt
een probleem als chemische stoffen zoals
verfresten en medicijnen door het toilet
worden gespoeld. Deze chemische stoffen
kunnen niet uit het water worden gehaald
en vormen een bedreiging voor het leven
in de rivier.

rioolverstopping

regenwateraFvoer

Op veel plekken in Arnhem wordt het
regenwater van de straten en daken direct
naar het oppervlaktewater (sloten en
vijvers) afgevoerd. Gooi daarom geen afval
op straat en spoel geen emmers sop door
de straatkolk, want dit vervuilt het oppervlaktewater.

•

Goed rioolgebruik is de manier om verstopping van het riool te verkomen. Gaat het
ondanks dit toch fout dan hebben wij voor
u een aantal handige tips om het riool te
•
ontstoppen.

weg is niet weg

Vochtige doekjes en frituurvet door de wc
spoelen lijkt gemakkelijk. Even doortrekken
en je ziet het niet meer terug. Maar schijn
bedriegt! De vochtige doekjes lossen niet
op in water, waardoor verstopping van
het riool ontstaat. Als frituurvet in contact
komt met het koude spoelwater begint het
te stollen. Het gestolde vet hecht zich aan
de wand van de afvoer. Na verloop van tijd
wordt de afvoer door al dat vet volledig
afgesloten.

•

vuil uit de afvoer omhoog komt.
Helpt dit niet, schroef dan de sifon
(zwanenhals) los en maak deze grondig
schoon. Ontvet de afvoer door er soda
en heet water door te spoelen.
Helpt dit ook niet, dan zit de verstopping ergens anders in de leiding. U
kunt de leiding met een ontstoppingsveer (laten) doorsteken.
Blijft uw riool verstopt dan is het
belangrijk om uit te zoeken of het
uw eigen deel van de riolering betreft.
Dit kunt u nagaan door uw erfafscheidingputje (ontstoppingsputje)
op te graven. Wanneer er geen water in
dit putje staat, zit de verstopping op
uw eigen grond en dient u zelf actie
te ondernemen. Staat het putje echter
vol water, dan is het gemeentelijk deel
van het riool verstopt. Bel in dit geval
de klantenservice van gemeente
Arnhem, tel. 0900-1809. Dat kan ook
als u vragen heeft over deze procedure.
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ontstoppingsputje?

wat kunt u Doen bij een
verstopt riool?

Als het water in uw gootsteen of uw douche niet meer doorloopt, dan kunt u het
volgende doen:
• Probeer eerst met een zuignap of ont
stopper de afvoer op gang te krijgen.
- Zorg dat er een laagje water in de bak
staat en dicht het overloopgat met
een doek.
- Plaats de zuignap op de afvoer en
druk deze helemaal in.
- Beweeg de zuignap op en neer tot er

Het putje zit tegen de erfgrens van uw
perceel met de openbare ruimte, altijd op
uw eigen terrein.
Het putje zit meestal op ongeveer 70 cm
diepte onder de grond. De ligging staat
vaak op de bouwkundige tekening van
uw huis. Wanneer u geen tekening heeft
kunt u contact opnemen met gemeente
Arnhem, tel. 0900-1809.

sCHoon water Hou je
HelDer!

Gemeente Arnhem werkt samen met
haar bewoners aan het schoon houden van
het water. Voor meer informatie over de
verschillende waterprojecten kunt u
terecht bij www.schoonwaterhoujehelder.nl
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welke stoFFen Horen
verpakkingsaFval?

Container vermist?

Samen met u wil de gemeente Arnhem afval zo veel mogelijk scheiden. Veel afvalsoorten kunnen namelijk worden hergebruikt.
Hierdoor worden grondstoffen en energie bespaart en is er minder uitstoot van CO2. Zodoende zijn we afgelopen jaar begonnen met het scheiden van plastic verpakkingsmateriaal. In deze afval- en rioolwijzer vindt u een extra pakketje met afvalzakken
die speciaal bestemd zijn voor het inzamelen van het plastic afval. Als u meehelpt met het scheiden van afval kunnen we met zijn
allen bijdragen aan een beter milieu.

Uitgave: Gemeente Arnhem
Opmaak: Gemeente Arnhem
Illustratie: Ron Guérin illustratie
Printwerk: AddComm Direct B.V., Breukelen
Retouradres: SITA, postbus 9, 6920 AA Duiven

Plastic tassen en zakken, verpakking van vleeswaren en kaas, folies
van tijdschriften en reclamefolders, blisters van o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven, boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-,
paté- of koffiemelkkuipjes, groente-, fruit- en saladebakjes, bekers
van yoghurt, vla, slagroom en ijs, deksels van potten pindakaas,
chocopasta, knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise,
flacons van wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, shampoo,
douchegel, badschuim en zeep, tubes en potjes van bijvoorbeeld
gel, crème, bodylotion en tandpasta, flessen van olie en azijn,
frisdrank, water en zuivel en plantenpotten.
Let op: Zorg dat alles leeg is en verwijder papier, karton of aluminium (folie)resten

Er zijn groene en grijze minicontainers met een inhoud van 140 en van 240 liter. Wilt u een minicontainer in een andere maat, dan
kunt u dit aanvragen bij SITA, tel. (026) 4 460 490. De kosten voor het omruilen bedragen 22 euro. Omruilen van groot naar klein en
omruilen binnen een half jaar na verhuizing is gratis.
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RETOURADRES

Volle plastic afvalzakken kunt u gratis afleveren bij beide afvalbrengstations. U kunt de zakken ook kwijt in de perscontainer op
winkelcentrum Presikhaaf en de container voor plastic afval op
winkelcentrum Elderhof.

aFvalsCHeiDen, gewoon Doen!

omruilen miniContainer

SITA, postbus 9, 6920 AA Duiven

Het plastic verpakkingsafval kunt u bewaren in de speciale daarvoor bestemde afvalzakken totdat het wordt opgehaald. Om u een
handje op weg te helpen hebben wij in deze afval- en rioolwijzer
een extra pakketje met 12 afvalzakken gevoegd. Het plastic afval
mag ongewassen, met dop, in de bestemde afvalzak. De zakken
kunnen op de betreffende ophaaldag (zie kalender) aan de straat
worden aangeboden. SITA zamelt de zakken op een vaste dag
in uw straat één keer per maand in. Het is de bedoeling dat u
de volle afvalzak op de inzameldag vóór half 8 ’s morgens op de
gebruikelijke verzamelplaats aanbiedt. Het plastic afval wordt alleen meegenomen als het wordt aangeboden in de speciale plastic
afvalzak. De speciale plastic afvalzak zorgt voor de herkenbaarheid
van de afvalstroom. Gebruik daarom niet de traditionele grijze
afvalzak, deze is alleen bedoeld voor restafval. Nieuwe zakken
voor plastic afval zijn voor iedereen gratis te verkrijgen bij beide
afvalbrengstations, via een groot aantal wijkwinkels of via
www.zakkenbestellen.nl. Een lijst met distributiepunten vindt
u op www.arnhem.nl.

DIENST GEMEENTE ARNHEM

speCiale plastiC aFvalzakken

Aan de bewoners van:

Stadsbeheer

Voor het juiste gebruik van minicontainers zijn enkele afspraken gemaakt. Deze zorgen ervoor dat, als u zich aan de afspraken houdt,
bij het ophalen en legen van de minicontainers alles netjes verloopt. Daarom zetten wij enkele belangrijke afspraken voor u nog even
op een rijtje. De ophaaldagen van de grijze en groene minicontainer voor uw adres staan op de kalender op de voorkant van de
afval- en rioolwijzer. Ook de vervangende ophaaldagen, zoals feestdagen, zijn op de kalender aangegeven. Zet de minicontainer op
de ophaaldag vóór 07.30 uur buiten en haal hem na lediging zo snel mogelijk weer van de straat, maar uiterlijk vóór 24.00 uur. Op
andere dagen, met uitzondering van de afhaaldag, mag de container niet aan de weg staan. Een volle minicontainer mag maximaal
75 kilogram wegen en het deksel moet gesloten zijn. U mag geen extra afval naast de container aanbieden. Als u minicontainers hebt,
mag u geen (ondergrondse) verzamelcontainers voor restafval gebruiken.

ONDERWERP

Gemeente Arnhem is gestart met het inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. Voortaan kunt u lege plastic verpakkingen zoals
drankenflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic zakken
en bakjes scheiden van het restafval en apart aanbieden.

Afval

OVER MINICONTAINERS

Afval- en rioolwijzer 2010

PLASTIC VERPAkkINGEN

RESTAFVAL
• IN DE GRIJZE MINICONTAINER
(voor woningen met een tuin)
Wordt 1 maal per 2 weken geleegd.
• IN DE VERZAMELCONTAINER
(voor woningen zonder tuin)
Wordt 1 tot 3 maal per week geleegd
• IN EEN VUILNISZAK
(binnenstad)
Wordt 1 maal per week opgehaald

Als u minicontainers hebt,
mag u geen verzamelcontainer
gebruiken.
GROENTE-, FRUITEN TUIN AFVAL (GFT)
• IN DE GROENE MINICONTAINER
(voor woningen met een tuin)
Wordt 1 maal per 2 weken geleegd.
- voor grof tuinafval: zie onder ‘grofvuil’
- vastgevroren GFT-afval kan niet worden
meegenomen
- in het najaar worden er in de wijken met
veel groen bladkorven geplaatst.
• CITyBIN
Woningen zonder tuin kunnen op verzoek
de beschikking krijgen over een citybin voor
de gescheiden inzameling van GFT. Neem
hierover contact op met de klantenservice van
gemeente Arnhem.
• COMPOSTVAT
Al uw groente-, fruit- en tuinafval kunt u
ook zelf gemakkelijk composteren. Om zelf
te composteren kunt u een compostvat
aanschaffen. Tegen betaling van 25 euro
kunt u een compostvat ophalen bij beide
afvalbrengstations. U krijgt er een gebruiksaanwijzing bij en een lijst wat wel en niet in
het vat mag.
• KERSTBOMEN
Kunt u zonder aanmelding buiten zetten in
de week van 4 t/m 8 januari 2010 op de
dag dat de minicontainers in uw wijk
worden geleegd. Heeft u geen minicontainer, dan kunt u de kerstboom voor de
woning op straat neerleggen.

GLAS
• IN DE GLASBAK
- Gooi glas leeg en schoon, op kleur gesorteerd in de glasbak
- Doe deksels, doppen en kurken bij het
restafval.
- Let op! Gebruik de glasbak niet voor 8.00 uur
en niet na 20.00 uur i.v.m. geluidsoverlast.
niet in de glasbak:
porselein, aardewerk, ovenschalen,
gloeilampen, kristal. Doe dit bij het restafval.
Breng vlakglas, ruiten en spiegels naar een
afvalbrengstation.

kLEIN CHEMISCH AFVAL (kCA)
• WEGBRENGEN NAAR AfVALBRENGSTATION
Laat resten bij voorkeur in de originele verpakking. Doe vloeistoffen in een afgesloten fles
met de naam van de inhoud erop. Zie ook
‘afvalbrengstations’.
• Medicijnen kunnen ook worden ingeleverd
bij de apotheek
• Batterijen kunnen ook worden ingeleverd bij
de supermarkt of (speelgoed)winkel.

PAPIER / kARTON
• 1x PER MAAND AAN HUIS OPGEHAALD

De ophaaldagen staan op de kalender aan
de voorzijde. Inzameling vanaf 18.00 uur,
op zaterdag vanaf 9.00 uur. Een deel van de
opbrengst gaat naar de verenigingen die het
papier ophalen. Voorkom wegwaaien: zet het
papier niet eerder dan een uur voor aanvang
van de inzameling buiten, gebruik een doos of
touwtje, maar gebruik geen houten wegwerpkratjes.
• IN DE PAPIERCONTAINER
Op veel plaatsen in Arnhem staan (ondergrondse) papiercontainers.
• WEGBRENGEN NAAR HET AfVALBRENGSTATION
U kunt papier en karton ook gratis afgeven op
de afvalbrengstations. Zie ook ‘afvalbrengstations’.
krijgt u teveel folders? Plak een sticker tegen
drukwerk op uw brievenbus.

PLASTIC VERPAkkINGEN
• 1x PER MAAND AAN HUIS OPGEHAALD
De ophaaldagen staan op de voorzijde van
deze kalender. Zet uw plastic afval vóór 7.30
uur ’s ochtends buiten. Plastic verpakkingen
zijn: drankenflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic zakken en bakjes. Het afval
mag ongewassen, met dop, in de speciaal
daarvoor bestemde afvalzak. Geen zakken
meer? Nieuwe zakken zijn gratis te krijgen
bij beide afvalbrengstations of via www.zakkenbestellen.nl.
• WEGBRENGEN NAAR HET AFVALBRENGSTATION
U kunt plastic verpakkingen ook gratis
afgeven op de afvalbrengstations. Zie ook
‘afvalbrengstations’.

TEXTIEL
• 4x PER JAAR AAN HUIS OPGEHAALD
Het textiel wordt ingezameld door 2Switch.
De gemeente Arnhem schenkt de opbrengst
van de textielinzameling aan een goed doel.
De ophaaldagen staan op de voorzijde van
deze kalender. Zet uw textiel vóór 9.00 uur
buiten in de speciale textielzak, die u kort
voor de ophaaldag in uw brievenbus vindt.
De textielzak niet ontvangen? U kunt hem
halen bij 2Switch of bij de afvalbrengstations.
Of gebruik een eigen zak waar u duidelijk
“textiel” op zet.
• IN DE TExTIELCONTAINER
Doe het textiel in een gesloten plastic zak.
niet in de textielcontainers horen:
- Vloerbedekking: meldt dit aan als grofvuil
- Zwaar vervuilde kleding: doe dit
bij het restafval.

FRITUURVET / OLIE
• WEGBRENGEN NAAR AfVALBRENGSTATION
Hiervan wordt biobrandstof gemaakt.
• BIJ RESTAfVAL
Bijvoorbeeld in een leeg melkpak.

ELEkTRISCHE APPARATEN
Dit zijn alle apparaten met een stekker of batterij, maar ook verlichtingsapparatuur, zoals
TL-buizen en spaarlampen.
• INLEVEREN BIJ EEN WINKEL
Bij aankoop van een elektrisch of elektronisch
apparaat mag u bij de betreffende winkel een
soortgelijk oud apparaat gratis inleveren.

• WEGBRENGEN NAAR AfVALBRENGSTATION
U kunt alle grote en kleine elektrische apparaten ook gratis afgeven op de afvalbrengstations. Zie ook ‘afvalbrengstations’.
• OPHAALSERVICE TEL. (026) 4 460 490
of via www.afvalmelden.nl
De gratis ophaalservice is er alleen voor grote
elektrische apparaten, zoals koelkasten,
wasmachines en televisies. Op de afgesproken
dag vóór 07.30 uur buiten zetten.

Zet afgedankte apparaten nooit
buiten zonder afspraak. Hierop
staat een boete!

HanDige teleFoonnummers

AFVALALFABET
Zie hieronder bij welke soort afval de genoemde stoffen of producten horen. Op de linker pagina staat waar u deze kwijt kunt.

Afvalstof

Soort afval

Afvalstof

Soort afval

Aardappel(schillen)
Aceton
Accu’s en accuzuur
Aluminium (folie/schaaltjes)
Ammonia/ammoniak
As van hout /open haard
As van sigaretten/sigaren
Asbest
Autobanden
Autoruiten

GFT
KCA
KCA
Restafval
KCA
Restafval
Restafval
Brengafval
Brengafval
Brengafval

Jus

Restafval

Bakolie
Batterijen
Bedspiraal
Beeldschermen
Beits
Benzine
Bestrijdingsmiddelen
Bielzen
Billendoekjes
Bladeren/bladafval
Blik
Blikjes (limonade en bier)
Boomstronken
Botjes (klein)
Bouw -en sloopafval
Brandblusser
Brood
Broodrooster

Restafval
KCA
Brengafval
Elektrische apparaten
KCA
KCA
KCA
Brengafval
Restafval
GFT
Restafval
Restafval
Brengafval
GFT
Brengafval
KCA
GFT
Elektrische apparaten

Cartridges (voor printers)
Cement / gipsresten
Chipszak
Chloor / bleekmiddelen
Computers
Condooms
Cosmetica (behalve remover)

KCA
Brengafval
Restafval
KCA
Elektrische apparaten
Restafval
Restafval

Dakbedekking
Deuren met glas
Drankkartons

Brengafval
Brengafval
Restafval

Eierschalen
Etensresten
Etsvloeistoffen (zoals
salpeterzuur en zwavelzuur)
Elektrische tandenborstel

GFT
GFT
KCA

kRINGLOOPGOEDEREN
Uw oude spullen zijn voor een ander wellicht
nog bruikbaar. 2Switch verzorgt de inzameling van herbruikbaar huisraad, bijvoorbeeld
kleding, boeken en meubels.
• OPHAALSERVICE 2SWITCH TEL 0900-0205
Vooraf wordt de kwaliteit van de spullen
besproken. Uw spullen worden binnen 5
werkdagen opgehaald. Oude koel- en vriesapparaten en gaskachels worden niet geaccepteerd als kringloopgoederen.
• WEGBRENGEN NAAR AfVALBRENGSTATION
Zie ook ‘afvalbrengstations’.

GROFVUIL/BRENGAFVAL
Vloerbedekking, meubels, matrassen,
hout, spaanplaat, luxaflex, grof tuinafval, enz.
• WEGBRENGEN NAAR AfVALBRENGSTATION
Zie ook ‘afvalbrengstations’.
• OPHAALSERVICE TEL. (026) 4 460 490
of via www.afvalmelden.nl
Op afspraak wordt grof vuil binnen
4 werkdagen gratis bij u thuis opgehaald.
Op de afgesproken dag vóór 7.30 uur buiten
zetten. Losse stukken bundelen tot handzame
pakketten. Pakketten maximaal 1.50 meter
lang en 15 kilo zwaar. Grote meubels zo
mogelijk demonteren.
niet meegenomen worden:
autobanden, accu’s, bielzen, boomstronken,
puin, grond, grind, gips, geïmpregneerd
hout, oud ijzer, bedspiralen, Klein Chemisch
Afval, glas, papier, textiel, luiers, vuilniszakken
en dozen. U kunt deze afvalsoorten naar het
afvalbrengstation brengen, zolang ze maar
geen etensresten bevatten.

Zet grofvuil nooit buiten
zonder afspraak.
Hierop staat een boete!
ASBEST
• VERPLICHT VOORAf MELDEN
Asbest komt voor in asbestplaten
(eterniet), golfplaten (dakbedekking), oude
vloerbedekking (zeil), oude huishoudelijke
apparaten en remvoeringen van oude
auto’s. Asbest kan schadelijk zijn voor uw
gezondheid.
Wilt u asbest (laten) verwijderen, dan bent u
verplicht dit vooraf te melden bij de gemeente. Het benodigde formulier hiervoor vindt u
via het digitale loket, op www.arnhem.nl.
Bezoekadres: Loket Bouwen, Wonen & Leefomgeving, Stadhuis, Koningstraat 38, open
ma t/m vr van 9.00 - 16.00 uur en do. t/m
20.00 uur, tel. 0900-1809.

Elektrische apparaten

Fiets
Fietsbanden
Flacons (shampoo/
wasmiddelen)
Fotochemicaliën
Frituurvet
Fruit en fruitschillen

Brengafval
Restafval
Plasticverpakkingen

Gasfornuis
Geluidsapparatuur
Glas (flessen/potten)
Glas (vlak glas/ruiten)
Gloeilampen
Gootsteenontstopper
Gras (maaisel)
Groente
Grond /aarde

Elektrische apparaten
Elektrische apparaten
Glas
Brengafval
Restafval
KCA
GFT
GFT
Brengafval

KCA
Brengafval/Restafval
GFT

Kaarsen
Kamerplanten
Karton
Kattenbakkorrels
(zonder milieukeur)
Kattenbakkorrels
(met milieukeur)
Kattenharen
Keramiek (klein)
Kit/lijmen
Kleding
Knijpflessen
Koelkasten
Koffiedik/koffiefilters
Koperpoets
Kookapparatuur
Kozijnen met glas
Kristal/kristallen glazen
Kruidenflesjes en -potjes
Kuipjes (boter/toetjes)
Kunststofverpakkingen
Kunststof flessen en flacons
Kwasten/verfrollers (droog)
Kwastenontharder of -reiniger
Kwikschakelaar
Kwikthermometer

Lampen (schemerlampen,
armaturen)
Lampenolie
Lijm
Lompen (schoon)
Lompen (vuil)
Luiers
Luxaflex
Maandverband
Magnetron
Matrassen
Medicijnen
Medicijnflesjes/potjes (LEEG)
Medicijnflesjes/potjes (vol
of deels gevuld)
Melkpakken
Mest van huisdieren
Metalen
Meubels
Meubelolie
Nagellak
Noten
(motor)Olie, afgewerkte olie,
remolie
Oliefilters
Oven

Afvalstof

Soort afval

Radiatoren
Remover
Ruiten

Brengafval
KCA
Brengafval

Salade bakjes
Sappakken
Schillen
Schoensmeer
Schoonmaakdoekjes
Schoonmaakmiddelen
Shampoo flessen
GFT
Smeervet
Snelontkalker
Restafval
Snijbloemen
Restafval
Snoeiafval
KCA
Spaanplaat
Textiel
Kunststof verpakkingen Spaarlampen
Speelgoed
Elektrische apparaten
Spiritus
GFT
Spuitbussen met resten
KCA
Spuitbussen (leeg)
Elektrische apparaten
Stofzuigerzakken
Brengafval
Stro
Restafval
Stronken/stammen
Glas
Plasticverpakkingen
Plasticverpakkingen
Plasticverpakkingen
Restafval
KCA
KCA
KCA
Takken (dun)
Takken (dik)
Tampons/inlegkruisjes
Tegels
Televisietoestel (TV)
Terpentine
Theezakjes/-bladeren
Grofvuil
Thinner
TL-buizen
KCA
Toner (cartridges)
KCA
Tubes (tandpasta, gel)
Textiel
Tuinafval
Restafval
Tuinstoelen
Restafval
Grofvuil
Vaatwasser
Verf, lak, beits (ook op waterbasis)
Restafval
Verfafbijtmiddel
Elektrische apparaten
Verfverdunner
Grofvuil
Vet
KCA
Videobanden
Glas
Viltstiften
KCA
Visresten (ook graten)
Vleesresten (ook botjes)
Restafval
Vlekkenverwijderings-middel
GFT
Vloerbedekking/vloerkleden
Brengafval
Vlooienband
Grofvuil / kringloop
Vochtig toiletpapier
KCA
Vogelkooizand
Vriesapparatuur
KCA
Vuurwerk
GFT
Restafval
GFT
Oud papier en karton
Restafval

KCA
KCA
Elektrische apparaten

Papier
Oud papier en karton
Petroleum
KCA
Piepschuim
Restafval
Halogeenlamp
Restafval
Pinda- en notendoppen
GFT
Hondenharen
Restafval
Plamuur
KCA
Hooi
GFT
Planten
GFT
Houtverduurzamingsmiddelen KCA
Plakband/tape
Restafval
Hout
Grof vuil
Plastic flessen en flacons
Plastic verpakkingen
Plastic tassen
Kunststof verpakkingen
(oud) IJzer
Brengafval
Poetsdoeken
Restafval
IJsbakken
Kunststof verpakkingen Poetsmiddelen
KCA
Injectienaalden
KCA
Restafval
Porcelein
Potgrond (kleine hoeveelheden) GFT
Inkt /inktpatronen
KCA
Printers
Elektrische apparaten
Insecticiden
KCA
Puin
Brengafval

Wasmachine/-droger
Wasbenzine
Wasmiddelen flacons
Wastafel (keramiek)
WC-pot (keramiek)

Zaagsel
Zand
Zilverpoets
Zoutzuur

Kunststof verpakkingen
Restafval
GFT
Restafval
Restafval
Restafval
Kunststof verpakkingen
KCA
Restafval
GFT
GFT
Grofvuil
Elektrische apparaten
Kunststof verpakkingen
KCA
KCA
Restafval
Restafval
GFT
Brengafval

GFT
Brengafval
Restafval
Brengafval
Elektrische apparaten
KCA
GFT
KCA
Elektrische apparaten
KCA
Kunststof verpakkingen
GFT
Grof
Elektrische apparaten
KCA
KCA
KCA
Restafval
Restafval
Restafval
GFT
GFT
KCA
Grofvuil
KCA
Restafval
Restafval
Elektrische apparaten
Restafval
Elektrische apparaten
KCA
Kunststof verpakkingen
Brengafval
Brengafval

GFT
Brengafval
KCA
KCA

sita servicelijn: 026 - 446 04 90

Voor vragen, meldingen, ophaalafspraken en klachten.
Op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
Voor ophaalafspraak grofvuil: www.afvalmelden.nl
Voor gratis plastic afvalzakken: www.zakkenbestellen.nl

2switch: 0900 - 0205

Voor vragen en inzameling van textiel en herbruikbaar huisraad.
Meer informatie: www.2Switch.nl

gemeente arnhem: 0900 - 1809

Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
Alleen voor spoed 24 uur bereikbaar.
Neem contact op met de gemeente:
• als u afval ziet liggen waar het niet hoort
• als u vindt dat SITA of 2Switch uw klacht niet goed oplost
• als u een vraag hebt over afvalbeleid
E-mail: gemeente@arnhem.nl
Meer informatie: www.arnhem.nl (klik door naar Digitaal Loket)

aFvalbrengstations
Het volgende afval kunt u hier onbeperkt gratis aanbieden:
Glas, papier en karton, plastic verpakkingen, textiel, huishoudelijke
apparaten, luiers, grof ijzer, asbest en Klein Chemisch Afval.
De andere afvalstromen kunt u maximaal 6 x per jaar gratis
aanbieden. Voor sommige afvalstromen geldt een maximale
hoeveelheid waarboven u wel iets moet betalen. Zie het tarievenbord bij de poort of kijk op de website van de gemeente. Dit geldt
alleen voor huishoudens die afvalstoffenheffing betalen. Bedrijven
kunnen alleen tegen betaling afval brengen.
adressen
• Afvalbrengstation Noord: Beyerinckweg 9a (industrieterrein
’t Broek)
• Afvalbrengstation Zuid: Industrieterrein De Overmaat 17
Open: maandag t/m zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.
Gesloten: 5 april, 30 april, 5 mei, 13 mei, 24 mei, 25 en 26
december.

aFvalpas
•
•
•
•
•

Elk huishouden in Arnhem heeft een afvalpas.
De afvalpas geeft, alléén in combinatie met een geldig
legitimatiebewijs, toegang tot de afvalbrengstations.
Zonder afvalpas moet u betalen voor het afval dat u brengt.
De afvalpas hoort bij een bepaald adres. Bij een verhuizing
moet de pas in die woning blijven.
Bewoners van nieuwbouw krijgen automatisch een pas
toegestuurd.

afvalpas kwijt?
Tegen contante betaling van €5,- kunt u een nieuwe pas
aanvragen bij Loket Bouwen, Wonen, Leefomgeving op het
Stadhuis, Koningstraat 38, bij Loket Zuid op Kronenburg of bij
de afvalbrengstations.

waar vinD ik aFvalContainers?
Wilt u weten waar bij u in de buurt afvalcontainers, glasbakken,
textielcontainers of papiercontainers staan dan kunt u deze op
een kaart vinden op www.arnhem.nl via de zoekterm “afvalcontainers”.

