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INFORMATIE ONDERGRONDSE CONTAINER
SAMEN HALEN WE ALLES ERUIT

Heeft u vragen? www.noardeast-fryslan.nl
www.dantumadiel.frl

www.afvalscheidingswijzer.nl
www.samenhalenwealleseruit.nl

(0519) 29 88 88

Textiel
Bruikbaar en versleten textiel: kleding, schoenen, 
tassen, riemen, gordijnen, dekbedden, dekens, 
knuffels, etc. Deze horen in de textielbak of worden 
huis-aan-huis ingezameld. 

Chemisch en elektrisch afval
Batterijen, verf, medicijnen en kapotte elektrische 
apparaten levert u in op de milieustraat. Kleine 
apparaten, lampen en batterijen kun u ook inleveren 
bij de supermarkt, bouwmarkt of detailhandel.

Glas
Glazen potten en flessen (productverpakkingen), 
eventueel ongewassen met dop/deksel horen in de 
glasbak.

Grof snoeiafval
Dit kunt u gratis kwijt op de milieustraat. Maakt u 
gebruik van een ondergrondse container en heeft u 
veel snoeiafval, dan mag u een GFT afval contai-
ner aanvragen. Neem hiervoor contact op met de 
gemeente.

Papier en karton
Schoon en droog papier/karton, eventueel met plak-
band, nietjes en/of vensters. Eierdozen, kranten en 
tijdschriften, folders zonder plastic folie. Papier wordt 
ingezameld door verenigingen.

Asbest
Wilt u asbest (gelijkend materiaal) verwijderen dan 
bent u verplicht contact op te nemen met de 
gemeente voordat u begint. Kijk op  
www.omgevingsvergunning.nl en check of een 
sloopmelding voldoende is of dat u een omgevings-
vergunning moet aanvragen.

ANDERE AFVALSOORTEN APART INLEVEREN

• Verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken. 
  dit wordt nagescheiden uit het restafval.
• Niet-herbruikbaar afval zoals kattengrit,  
  stofzuigerzakken, as van de open haard, etc. 

Plastic hoesjes van bijvoorbeeld tijdschriften en 
vervuild papier zoals pizza- of gebaksdozen.

Glazen theekopjes, drinkglazen, kruiken, vazen, 
ovenschalen. Deze hebben een ander smeltpunt en 
verstoren het recyclingproces van het glas en daarom 
moeten deze dus niet in de glasbak.

Nat of sterk vervuild textiel (bijvoorbeeld kleding met 
verf erop, luiers).

GFT afval mag in de ondergrondse container. Dit be-
tekent dat u uw groente fruit- en tuinafval momenteel 
niet hoeft te scheiden.

WAT MAG ER IN DE ONDERGRONDSE CONTAINER



Retour: Postbus 13, 9290 AA KOLLUM

KRINGLOOPWINKELS  OPENINGSTIJDEN
De Wissel, Betterwird 10 in Dokkum di. t/m vr. : 12.00 - 17.00 uur en za.: 10.00 - 17.00 uur
Raderwerk, Voorstraat 122 in Kollum  di. t/m za. : 10.00 - 17.00 uur

Voor meer kringloopwinkels en hun activiteiten zie: https://allekringloopwinkels.nl.

MILIEUSTRATEN  OPENINGSTIJDEN
Damwâld Koailoane 11 di. t/m vr.: 08.30 - 16.30 uur en za.: 09.00 - 12.30 uur
Ferwert Kleasterwei 41 di. t/m vr.: 13.00 - 14.30 uur en za.: 09.00 - 11.00 uur
Kollum  Trekweg 1 A di. t/m vr.: 13.00 - 14.30 uur en za.: 09.00 - 11.00 uur
De milieustraten zijn gesloten op officiële feestdagen. Op Goede Vrijdag wel geopend.

Gratis aanleveren 
 Grof huishoudelijk afval (geen bouw- & sloopafval), maai- & snoeiafval, elektrische apparatuur, 
glas, papier & karton, kleding & textiel, klein chemisch afval, metalen, harde kunststoffen (geen 
bouw- & sloopafval), matrassen, oliën & vetten (max. 25 liter), personenauto- & motorbanden 
zonder velg (max. 5 stuks), asbestplaten luchtdicht en dubbel in dik plastic verpakt (max. 35 m2 + 
op vertoon van een gemeentelijk sloopmeldingsformulier).

Tegen betaling
Sloophout, puin, onsorteerbaar bouw- en sloopafval, tuinhout, dakleer, gipsplaten en zwarte grond 
(max 1 m³ per jaar). Brengt u bouw- en sloopafval? 
Het tarief is gekoppeld aan het voertuig waarmee u het afval wegbrengt: 
Personenauto (kofferbak) € 5,00
Aanhangwagen of bestelbus (laadvloer tot 2 meter) € 12,00
Tandemasser aanhangwagen (laadvloer vanaf 2 meter) € 35,00

Vrachtwagen- en tractoraccu € 5,00 per stuk
Personenwagenbanden met velg (maximaal 5 stuks) € 5,00 per stuk
Vrachtwagen- en tractorbanden (maximaal 2 stuks) € 12,00 per stuk

Let op
• Bij een bezoek aan de milieustraat is legitimatie verplicht. 
• Bij voorkeur met pin betalen.
• De milieustraat is niet toegankelijk voor tractoren en vrachtwagens. 
• De milieustraat is alleen toegankelijk voor particulieren, niet voor bedrijven.
• Op de milieustraten worden geen huisvuilzakken geaccepteerd. 

ZWERFAFVAL

Waarom hebben we in Friesland geen 
container voor plastic, metaal en drank-
kartonnen? Omrin haalt deze materi-
alen uit het restafval door middel van 
nascheiding. In de installatie van Omrin 
wordt dit gedaan met magneten, wind-
shifters en infraroodapparaten.
De stoffen uit de nascheiding zijn 
geschikt voor recycling. Sinds 2021 
kan Omrin ook luiers uit het restafval 
nascheiden. De luiers worden vergist tot 
biogas. 

Het blijft belangrijk om afvalstromen als 
papier, glas en textiel goed te schei-
den. Alleen dan zijn ze geschikt voor 
recycling.

Zwerfafval staat in de top drie grootste 
ergernissen in Nederland. Kies ervoor 
om je er niet meer aan te ergeren, maar 
om actie te ondernemen! De gemeente 
stelt materiaal beschikbaar. Mail naar: 
afval@noardeast-fryslan.nl.

Vraag een opruimpakket aan bij de 
gemeente en ga bezig om de omgeving  
schoon te houden. Ga alleen of met een 
groepje mensen op pad om zwerfafval 
op te ruimen. Vermeld hierbij je naam, 
adres en welke materialen je wilt ont-
vangen.

NASCHEIDING OMRINMILIEUSTRATEN

KRINGLOOPWINKELS

TIPS VOOR HET SCHOON EN NETJES HOUDEN VAN DE ONDERGRONDSE CONTAINERS

• Verpak uw afval altijd in gesloten 
 huisvuilzakken. 
• Plaats nooit afval(zakken) naast de container!  
 U riskeert een boete!
• Breng afval wat niet in de inworp
 opening past naar de milieustraat.
• Als de container vol is of in storing staat, 
 neemt u contact op met de gemeente.
• Als u uw pas kwijt bent of deze werkt niet goed, dan neemt u   
 contact op met de gemeente.

Aan deze afvalkalender kunnen geen rechten worden ontleend. Deze kalender is gedrukt op duurzaam papier


