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Grof snoei- en tuinafval
Het grof snoei- en tuinafval wordt alleen op afroep 
ingezameld. Heeft u grof snoei- en tuinafval dan 
moet u zich twee weken voor de inhaalweken 
aanmelden. Er zijn 4 vaste gratis afhaalrondes 
per jaar: week 1O, 16, 42 en 48 van 2O19. 
Aanmelden kan via het digitale formulier
www.oude-ijsselstreek.nl/inzameling-grof-groen of 
via het speciale servicenummer (O314) 377 4O8. 
Grof snoei- en tuinafval kunt u altijd wegbrengen 
naar de afvalbrengpunten van een van de particuliere 
inzamelaars (zie lijst hiernaast). U betaalt hiervoor 
het tarief dat de inzamelaar bepaalt.

Luier- en incontinentiemateriaal
Bij diverse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de gemeente staan speciale containers voor de 
gescheiden inzameling van luiers. Iedereen mag gebruik maken van deze containers, mits de luiers in 
de speciaal hiervoor ontwikkelde zakken worden aangeboden. De zakken kunt u gratis krijgen bij de 
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en bij de gemeente.

Standplaatsen luiercontainers:
Breedenbroek:  Terborgseweg 61B, bij glascontainer
Etten: St. Lidwinastraat 1, Basisschool en peuterspeelzaal 
Gendringen: Dominee van Dorpstraat 3, kinderopvang Berend Botje 
Heelweg: Molenweg 17, Peuterspeelzaal Buurtschapshuis
Mechelen: Sportlaan ong. tegenover school 
Netterden: Emmerikseweg ong. ter hoogte van de Bryde
Silvolde: Bontebrug 54, Kinderopvang De kleine zeester (bij basisschool)
  Reeënstraat 22b, Kinderdagverblijf de Toverberg
  Reeënstraat 2, Peuterspeelzaal De Cocon
Terborg: Borgsche Rieten 15, Brede School/Kulturhus (container aan achterzijde, Pr. Bernhardstraat)
Ulft: Wilgenstraat 6, Kinderopvang Humanitas
  Nijverheidsweg 7, kinderdagverblijf Juut en Co. 
  Middelgraaf 46, Buitenschoolse Opvang Middelgraaf
Varsseveld: Hofskampstraat 25a, Kinderopvang Zonnekinderen De Sterrenkijkers, 
  Oranjestraat 72-74 (bij basisschool Op Koers)
  Kinderdagopvang De Zonnestraal 
Westendorp: Steuterweg 2, Kinderopvang De kleine zeester (bij basisschool)

Glas
U mag al het glas in de glasbak stoppen, behalve deze 
soorten:
• vlakglas (zoals ruiten en spiegels)
• kristalglas
• vuurvast glas zoals ovenschalen en theeglazen
• gloeilampen, spaarlampen en tl-buizen
• porselein

(Ondergrondse) glasbakken staan op de volgende 
locaties:
Bontebrug: Dinxperloseweg 
Breedenbroek:  sportzaal Terborgseweg 61B
Etten:  café Koster Dorpsstraat
Gendringen: Supercoöp IJsselstraat
  Pr. W-A-plein Oranjesingel
Heelweg-Oost:  Buurtschapshuis Molenweg 
Heelweg-West:  naast school Hoge Weg
Megchelen: café ter Voert Oranjeplein 
Netterden: café ter Horst Emmerikseweg 
Silvolde: IJsselwolde Kloosterhof 
   De Schuylenburgh Laan van 

Schuylenburch
  Plusmarkt Korhoenstraat 
Sinderen:  Buurtschapshuis Sinderenseweg
Terborg: Lidl Marktplein
  Coöp Hoofdstraat/Walstraat 
Ulft: Eksterstraat 
  Schoolstraat 
  Debbeshoek Piet Molpad 
  FB Deurvorststraat 43A 
  ABN-AMRO Kerkstraat 
  Albert Heijn Veldstraat 
  winkelcentrum de Blenk
Varsselder:  parkeerplaats voetbalveld 

Berghseweg 
Varsseveld: Hofskampstraat
   Oranjestraat (bij basisschool Op 

Koers)
Westendorp: Café de Vos Halseweg

Textiel
Het gaat hier om kleding, doeken, schoenen, rubberen 
laarzen, riemen, lappen, dekens en lompen, gordijnen, 
kleden, poetsdoeken (vodden). U kunt uw textiel naar 
de daarvoor bestemde verzamelcontainers brengen.

Kledingcontainers staan op de volgende locaties:
Bontebrug: Dinxperloseweg 
Breedenbroek:  Terborgseweg
Etten:  Dorpsstraat
Gendringen: IJsselstraat
Heelweg-Oost:  Molenweg 17
Heelweg-West:  Molenweg / Hoge Weg
Megchelen: Past. Molderstr. 
Netterden: Emmerikseweg 
Silvolde: Korhoenstraat 
Sinderen: Sinderenseweg
Terborg: Marktplein 
Ulft: Ir. Sassenstr 
  De Blenk
  Nijverheidsweg
  Van Akenstraat
Varsseveld: Hovenstraat 
Westendorp: Halseweg

Afvalinnemende bedrijven / 
afvalbrengpunten
Bij onderstaande particuliere afvalinzamelbedrijven 
kunt u bouw- en sloopafval en grof vuil kwijt, zoals 
keukenblokken, puin, planken, vlakglas (ramen), 
deuren, tegels, schuttingen, bielzen, tuinhout e.d. 
U betaalt de tarieven die het bedrijf vaststelt.

•  TCU (afvalbrengpunt), de Hogenkamp 7, Ulft. 
Tel. (O315) 64O 466

•  MRB (afvalbrengpunt), Ettenseweg 3, Ulft. 
Tel. (O315) 841 185

•  Afvalinzamelstation Ter Horst Milieu, Kloosterstraat 
3, Varsseveld. Tel (O315) 241 883

•  Reststoffencentrum Dusseldorp, Logistiekweg 14, 
Doetinchem. Tel (O314) 348 3O1

•  Overslagstation Dusseldorp, Galileïstraat 16, 
Lichtenvoorde. 
Tel (O544) 395 555

•  Sita Recycling Services, Kajuitstraat 9, Doetinchem. 
Tel. (O314) 372 88O

•  Rouwmaat, Helmkamp 22, Dinxperlo. 
Tel. (O315) 651 256

Papier en Karton
Papier en karton wordt ingezameld via de blauwe 
container. Beschikt u niet over een container, of zit 
deze vol? Dan kunt u uw papier en karton naar de 
daarvoor bestemde ondergrondse containers voor 
oud papier brengen.

De ondergrondse containers staan op de volgende 
plekken:
Gendringen:  Willem-Alexanderplein 
Silvolde: Reeënstraat 
Terborg: Schoolstraat (nabij Vulcaanstraat) 
Ulft: Parkeerterrein winkelcentrum 
  De Blenk 

  Emailleplein 
(tegenover de huisnummers 2, 4, 6)

Varsseveld: Hesselinkplein

Asbest
Een klein asbest voorwerp kan, mits dubbel ingepakt 
in plastic, worden aangeboden bij afvalinnemende 
bedrijven (zie lijst hierboven). Het is aan te bevelen 
vooraf de aanbiedvoorwaarden van het bedrijf te 
bespreken. Voor elke voorgenomen sanering/sloop 
van asbest moet u een melding indienen bij de 
gemeente via het omgevingsloket. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de 
gemeente via (O315) 292 292.

KCA
Het gaat hier veelal om stoffen die gevaarlijk kunnen 
zijn (brandbaar, giftig en bijtend) zoals 
schoonmaakmiddelen, verf, medicijnen, batterijen, 
spaarlampen en oliën.
Waar kan het heen?
Het KCA (Klein Chemisch Afval) en kleine elektrische 
apparaten kun je in de milieubox bewaren en 
inleveren bij de chemokar. Op de donderdagen en 
vrijdagen van week 2, 7, 11, 15, 2O, 24, 28, 32, 37, 41, 46 
en 5O staat de chemokar op de volgende plaatsen:
•  Donderdag – Ulft, gemeentewerf, De Hogenkamp 

1O, O8:3O – 1O:OO u.
• Donderdag – Silvolde, Markt, 1O:3O – 12:OO u.
• Donderdag – Ulft, JF Kennedyplein, 13:OO – 14:3O u.
• Vrijdag – Gendringen, Kerkplein, 1O:3O – 12:OO u.
• Vrijdag – Varsseveld, Kerkplein, 13:OO – 14:3O u.
• Vrijdag – Terborg, Marktplein, 15:OO – 16:3O u.

Als u KCA brengt moet u kunnen aantonen dat u 
inwoner van Oude IJsselstreek bent. Neem dus uw 
legitimatie mee. Bent u niet in de gelegenheid het 
KCA zelf te brengen, dan kan het thuis opgehaald 
worden. Elke eerste donderdag van de maand wordt 
KCA opgehaald aan huis. Dan moet u uiterlijk de 
woensdag ervoor voor 12.OO u: 
• bellen met (O544) 395 555 of
• een e-mail sturen naar kcainzameling@dusseldorp.nl

Kringloop
Overtollige huisraad zoals een bank, kast, kleding, tv 
en vloerbedekking kunt u gratis inleveren bij 
Kringloopgroep Aktief. Het gaat hierbij om spullen die 
nog hergebruikt kunnen worden maar ook huisraad 
dat stuk is. U kunt het telefonisch aanbieden aan 
Kringloopgroep Aktief, (O9OO) 8313. Het kringloop-
bedrijf maakt een afspraak wanneer aangeboden 
huisraad aan huis wordt opgehaald. U kunt het 
afhalen ook zelf inplannen via www.aktiefonline.nl. 
U kunt de spullen ook zelf brengen naar: Gildestraat 43, 
Doetinchem op maandag t/m vrijdag van O8.3O – 
17.OO u. en op zaterdag van O9.OO – 16.OO u. 

Frituurvet en olie
Gebruikt frituurvet en –olie uit bijvoorbeeld de 
frituurpan of friteuse kunt u in verschillende 
supermarkten afgeven in de daar-
voor bestemde gele containers.

Waar hoort ‘t eigenlijk?
Informatie om uw afval nog beter te scheiden.

Bewaarexemplaar!

frituurpan of friteuse kunt u in verschillende 



GFT: Groente-, Fruit- & Tuinafval (eens in 
de 2 weken de grijze container met groene deksel)

GFT is afval dat organisch is en verteerd kan worden: 
etensresten (ook gekookte), tuinafval en afval van 
huisdieren zoals hooi, stro e.d.

• Aardappelschillen
• Bloemen en (kamer)planten
• Doppen van pinda’s en noten
• Eierschalen
•  Etensresten; oud brood, resten gekookt eten e.d.
• Jus
• Kaaskorsten zonder plastic
• Kattenbakkorrels met milieukeur
• Keukenpapier met voedsel of vet vervuild
• Koffiedik, koffiefilters, koffiepads
• Mest van kleine huisdieren en stro
• Schillen van groente en fruit
• Theebladeren en –zakjes
• Tuinafval
• Vet (gestold)
• Visgraten en botjes 

PMD: Plastic en Metalen verpakkingen, 
Drankenkartons (eens in de 4 weken de grijze 
container met oranje deksel) 

PMD zijn materialen die als verpakking dienen, zoals 
een metalen blikje of plastic zak. Maar bijvoorbeeld 
spijkers, boutjes of plastic speelgoed horen niet bij het 
PMD. Wat wel?

• (aluminium) Folie van toetje of slagroom
• (aluminium) Deksels van potjes
• Aluminiumfolie
• Bekers voor yoghurt, vla, slagroom of ijs
• Bierdopjes
•  Blisterverpakkingen (bijv. kauwgom verpakkingen)
•  Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, 

paté- en koffiemelkkuipjes
• Bus babymelkpoeder
• Conservenblikken
• Deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
• Flacons voor shampoo, douchegel etc.
•  Flacons voor was- en schoonmaakmiddelen
• Flessen voor frisdrank, water en zuivel
• Flessen voor olie en azijn
• Folies om tijdschriften en reclamefolders
• Folie om paaseitjes
• Frisdrankblikjes
• Frisdrankpakken
•  Groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, patat-

bakjes
•  Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup 

en mayonaise
• Kleine drinkpakjes
• Netje van uien of sinaasappelen
• Pasta- en rijstzakken
• Plastic tasjes, tassen en broodzakken
• Plantenpotten
• Potjes voor gel, medicijnen en vitamines
• Sappakken
• Snoepzakken
•  Spuitbus slagroom/haarlak/deo 

(niet chemisch symbool)
• Tandenstokers (kunststof)
•  Tubes voor gel, crème, bodylotion 

en tandpasta
• Verpakking van vleeswaren en kaas
• Waxinelicht cupjes
•  Zuivelpakken zoals melk- 

en yoghurtpakken

Oud papier (eens in de 4 weken de grijze 
container met blauwe deksel)

Oud papier is het gewone papier en karton. Behang, 
stickers, foto’s en vettig papier horen niet in de 
papiercontainer. Wat wel?

• Boeken en brochures
• Bonnetjes
• Cadeau- en inpakpapier
• Eierdozen
• Enveloppen (ook met venster)
• Dozen, karton
•  Kranten en tijdschriften (zonder plastic verpakking)
• Reclamedrukwerk en folders
• Schrijf- en tekenpapier
• Telefoongids
• Wc-rolletjes

Ondergrondse containers
Als de container thuis vol is of u heeft geen container 
dan kunt u het oud papier kwijt in een van de 
6 ondergrondse papiercontainers. 

Standplaatsen: z.o.z.

PMD 
(PBD)Papier

Wat hoort in welke container?

• Chipszakken geen PMD zijn, maar bij het restafval horen? 
• Koffieprut (inclusief filter) bij het GFT mag? 
• Kauwgum- en medicijnstrips geen PMD zijn, maar bij het restafval horen? 
• Kapotte kleding of lappen niet bij het restafval horen, maar in de textielcontainer? 
•  Hard plastic zoals tuinstoelen en speelgoed niet bij het PMD hoort? Dit kun je naar het kringloopbedrijf 

brengen.
•  Piepschuim van fastfood-verpakkingen, vleesschaaltjes en verpakkingsvulmateriaal restafval is en dus 

niet bij het PMD hoort? 
•  Er bij diverse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen containers staan voor de gescheiden 

inzameling van luiers?
• Etensresten bij het GFT horen?

Op de website mijnafvalwijzer.nl vind je nog uitgebreidere informatie wat in welke container hoort. 

• Chipszakken geen PMD zijn, maar bij het restafval horen? 

Weet je dat:

GFT

Restafval (eens in de 4 weken de grijze container 
met grijze deksel)

Restafval is al het afval dat overblijft. Het afval dat niet 
in één van de andere containers kan en dat je ook niet 
op een andere manier kan scheiden. Bijvoorbeeld: 

• As
• Bakpapier (vettig papier)
•  Billendoekjes (baby), papieren zakdoeken/tissues
• CD’s
• Chipszakken
• Draadjes en elastiekjes
• Gloeilamp
•  Luiers en incontinentiemateriaal (bij voorkeur in 

aparte luierzak)
• Kaaskorst
• Kapotte glazen en servies
• Kauwgom
•  Keukenpapier (met niet-organisch materiaal zoals 

motorolie)
• Koffieverpakking met aluminium laagje
• Kurk (bv. van wijnfles)
• Oase
•  Papier om roomboter/margarine, 

kruidenmixverpakkingen, zakjes met aluminium 
binnenkant 

• Pasjes (oude van ANWB bijvoorbeeld)
• Pleisters, verband en watten
• Rubberen laars (onbruikbaar/kapot)
• Schuurspons
• Sluiting broodzak (breed, wit met ijzerdraad)
• Spelden, scheermesjes
• Stickers
•  Stofzuigerzak (+inhoud) en stof 

uit wasdroger

Restafval


