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Tips over de nieuwe manier
van inzamelen in uw buurt

In zeven stappen
Minder afval: waar begint u? Of wat kunt u nog
beter doen? In dit miniboekje geven we zeven
praktische tips om samen te zorgen voor (nog)
minder afval. Veel afval is herbruikbaar, en grondstof voor nieuwe producten. Goed voor het milieu
en voor de portemonnee!
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Handig uw huis inrichten
Afval weggooien? Nee, grondstoffen sparen! Bijna
alles wat we weggooien kan een tweede leven krijgen
als we goed scheiden. Dat begint met een goede
organisatie in en rond het huis. Hoe organiseert u
dat? Op www.circulus-berkel.nl/bakkenparade vindt
u inspiratie!

Afvalkalender
De afvalkalender vindt u op
www.circulus-berkel.nl
en op de Afvalvrij App.
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Weten waar wat hoort
In PMD en GFT treffen we regelmatig zaken
aan die er niet in horen. Vandaar dat we hier
de lijst laten zien wat bij PMD en GFT mag.
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aardappelschillen
bloemen
doppen van noten
eierschalen
etensresten
gft-bodemplaten
groente-, fruit- en aardappelschillen
jus
kaaskorsten
koffiedik en koffieﬁlters
mest van kleine huisdieren
mosselschelpen
planten en plantenpotten van organisch materiaal
pot- en tuingrond
takken (niet dikker dan 5 cm)
theebladeren
vis- en vleesresten
zakken met kiemplantlogo

Wilt u weten wat in de BEST-tas mag of bij glas, papier of KCA hoort?
Raadpleeg dan de pagina www.circulus-berkel.nl/afvalstromen.
Wilt u deze lijstjes als sticker op uw afvalbakken? Dan vindt u op onze
website downloadbare stickervellen.
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PLASTIC VERPAKKING:
bakjes voor salade, groente en fruit
bekers voor yoghurt, vla en ijs
blisterverpakkingen (van bijv. schroefjes)
ﬂacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep
ﬂessen voor frisdrank, water, melk, azijn etc.
knijpﬂessen voor sauzen, olie, etc.
kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
netjes van mandarijnen, sinaasappels, uien
plantenpotjes
plastic zakken en tasjes
verpakkingen van kaas, vlees, vis
zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed etc.
METALEN VERPAKKING (BLIK):
aluminiumfolie
aluminium schaaltjes
conservenblikken
cups van waxinelichtjes
dopjes van bierﬂessen
drankblikjes
folie van toetjesbakjes
lege metalen verpakking (blik)
schroefdeksels
stalen siroopﬂessen
verfblikken (leeg en droog)
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kitkokers
gebruiksgoederen
(zoals emmers)
huisraad (zoals
tuinstoelen)
touw
injectienaalden
en ander medisch
materiaal

DRANKPAKKEN:
kartonnen pakken of pakjes voor
Weten waarom niet? Kijk
(karne-)melk, vla en yoghurt
op doemeemetpmd.nl
kartonnen pakken of pakjes voor
soep en pastasaus
kartonnen pakken en pakjes voor
frisdrank, vruchtensappen, water en wijn

SPELREGELS: Hoe biedt u pmd aan?
1. Zorg dat de verpakkingen leeg zijn en laat
doppen op de verpakking
2. Buig deksels van conservenblikken naar binnen
3. Vouw drankpakken plat en plaats de dop weer
op de verpakking
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Weten waar u herbruikbare
spullen kwijt kunt

Verhuisd naar een nieuwe woning? Uit uw
kleding gegroeid? Of gewoon eens goed
de bezem door het huis gehaald? We hebben allemaal wel eens spullen over die we
graag een tweede leven gunnen of waar u
gewoon graag vanaf wilt. Waar kunt u die
naartoe brengen?
Goede doelen voor textiel
Op www.circulus-berkel.nl/goede-doelen-apeldoorn
vindt u een lijst met goede doelen waar uw textiel
welkom is.

Recycleplein Apeldoorn
Aruba 16, Apeldoorn
Maandag t/m zaterdag van 07.45 tot 16.30 uur

Recycleplein Vaassen
Talhoutweg 26, Vaassen
Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur
Zomerperiode vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur

Kringloopwinkel

Kringloopwinkel

Brengpunt:
Aruba 12, Apeldoorn

Brengpunt en winkel:
Aalbosweg 41, Vaassen

Winkels:
Aruba 6
Molenmakershoek 7
Vlijtseweg 136

Website:
www.circulus-berkel.nl

Website:
www.foenix.nl
Telefoon:
(055) 5339482

Telefoon:
(0578) 572998
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Goed gebruik
van de containers

Spelregels voor gebruik containers aan huis
Stamp de inhoud van de container niet aan. De
container kan dan niet goed geleegd worden.
Er mag niet meer dan 80 kg in.
De deksel van de container moet dicht zijn. Anders
belandt de inhoud mogelijk op straat.
Zet de container op de dag van inzameling
voor 07.30 uur aan de weg.
Na inzameling haalt u de container
liefst zo snel mogelijk van de weg.

Wat mag bij restafval?
Alles wat overblijft in uw huishouden dat niet
gescheiden kan worden. Denk aan volle stofzuigerzakken, samengestelde verpakkingen zoals pizzadozen
of vervuild papier. Luiers en incontinentiemateriaal kunt
u kwijt in de speciale luiercontainers.

Spelregels voor gebruik
ondergrondse containers

Houd de milieupas
voor de display

Leg de zak
in de trommel

Sluit de klep

Hoe biedt u restafval aan?
Belangrijk is dat er geen materialen uit de zak steken. Die
kunnen leiden tot een defect. Verder hoort er natuurlijk geen
afval naast de container, ook geen grofvuil. U kunt grofvuil
aan huis laten ophalen. Informeer bij ons KCC via 0900
9552 of maak zelf een intake via www.circulus-berkel.nl.
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De weg kennen op
het Recycleplein

Nog niet bekend met het Recycleplein in Apeldoorn?
Raadpleeg ons instructieﬁlmpje op ons Youtubekanaal
Circulus-Berkel of vraag naar een plattegrond bij de
receptie. Handig is het om uw auto in te richten op
datgene wat u als eerste weer gaat uitladen. Dus
achterin de kofferbak de betaalde afvalsoorten, voorin
de kofferbak de gratis afvalsoorten. Pas nadat u de gratis
stromen hebt afgeleverd, gaat u naar de weegbrug.
Voor sommige afvalstromen zoals asbest en autobanden
gelden beperkingen. Raadpleeg www.circulus-berkel.nl.
De overige afvalstromen zoals grofvuil brengt u weg
tegen afschrijving van het pastegoed of tegen betaling.
Aan het verhuizen? Dan komt u voor een verhuispas in
aanmerking, waarmee u extra grofvuil kunt wegbrengen.

De volgende afvalsoorten kunt u
gratis inleveren op het Recycleplein:
asbest*
autobanden (zonder velg)
bakolie en frituurvet
batterijen
e-goed
harde kunststoffen (zoals tuinstoelen)
klein chemisch afval
oud ijzer
papier en karton
piepschuim
plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankpakken (pmd)
snoeiafval (van de eerste vrijdag van april
tot en met de laatste vrijdag van november
tussen 17.00 - 19.00 uur)
textiel en kleding
verpakkingsglas
vlakglas en ruiten
* check de voorwaarden op www.circulus-berkel.nl/afvalstromen
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Afval en vervuiling
voorkomen

Huis
Neem tassen en kratten mee als u
boodschappen gaat doen.
Koop zo min mogelijk producten die
‘oververpakt’ zijn.
Verpakkingen die uit één soort materiaal
bestaan, zijn makkelijker te scheiden en
te recyclen.
Boeken, elektronica, speelgoed en textiel kunt
u laten ophalen met de BEST-tas of - indien
nog bruikbaar - inleveren bij een kringloopwinkel
of goed doel.
Beperk de hoeveelheid verf en kwastenreiniger.
Gooi dit laatste nooit door de gootsteen of het toilet.
Ook medicijnresten horen niet in het toilet,
maar kunnen terug naar de apotheek of bij
het klein chemisch afval.

Tuin
Teveel bestrating zorgt voor problemen, bijvoorbeeld
tijdens hoosbuien. Vergroen uw tuin! Kijk voor tips op
www.operatiesteenbreek.nl
Maak een eigen composthoop.
Nieuwe tuin aanleggen? Kies bewust.
Veel moeten snoeien = veel tuinafval.
Grote tuin? Leg snoeihout achterin. Een ideale
schuilplaats voor egels en andere diertjes.
Dode bladeren kunt u onder bomen of struiken laten
liggen. Ze vormen voedsel voor de planten.
Afgevallen bladeren kunt u ook tot goede potgrond
verwerken. Gooi alle bladeren op een hoop
(bijvoorbeeld in een omheining van kippengaas) en
laat ze verteren.
Grasmaaisel kan in de moestuin als mulchlaag worden
gebruikt. Zo blijft onkruid weg.
Onkruid voorkomen of duurzaam verwijderen?
Kijk eens naar de tips op www.milieucentraal.nl.

Naar buiten
Neem brood mee in een trommel in plaats van
een plastic zakje.
Neem dranken mee in een thermoskan.
Gebruik geen wegwerpbekers, -bestek of -borden.
Gooi geen afval op de grond. Gooi dit in de afvalbak
of neem het mee naar huis.
Neem geen koekjes of snoepjes die
‘oververpakt’ zijn.
Samen de buurt schoonhouden? De gemeente helpt u
daar graag bij. www.apeldoorn.nl/rein
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En natuurlijk ook goed gebruik
maken van onze online diensten:
U kunt ons op de volgende
manieren bereiken:
Via de website voor alle informatie
over onze dienstverlening en voor
het online regelen van afspraken,
bestellingen en omruilingen.
www.circulus-berkel.nl
Via WhatsApp voor vragen,
klachten en problemen op
werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
06 1050 7300
Via de telefoon voor vragen,
klachten en problemen op
werkdagen van 08.00 - 17.00 uur.
0900 9552 (gebruikelijke belkosten)
Via de app voor uw persoonlijke
afvalkalender waarbij u een
herinnering kunt instellen. Verder
ziet u waar u in uw buurt containers
kunt vinden voor restafval, pmd,
glas en textiel.
Afvalvrij App

