
de inzameling 
van afval 
verandert in 
Dordrecht.

Grof afval

In grof afval zitten veel waardevolle mate-
rialen. Deze kunt u gratis gescheiden inle-
veren bij het afvalbrengstation. Hier kunt u 
ook spullen inleveren bij de kringloopcon-
tainer van Opnieuw & Co. Alleen wanneer 
u de spullen bij het afvalbrengstation inle-
vert, kunnen we de spullen goed recyclen.

Wilt u grof afval laten ophalen? Dat is gra-
tis voor elektrische apparaten, takken en 
snoeiafval en goederen voor de kringloop. 

Het laten ophalen van overig grof afval 
kost € 20 per afspraak. De kosten gaan 
uit van een maximale hoeveelheid afval 
per afspraak. Wilt u meer aanbieden, 
dan maakt u een extra afspraak. Een af-
spraak maakt u op hvcgroep.nl/grofafval. 

Om grof afval weg te brengen naar het 
afvalbrengstation kunt u gratis een 
aanhanger lenen bij Dudo. Telefonisch 
reserveren via:  078-6160778.

wanneer wordt mijn afval 
opgehaald? check de app!
De HVC-app is superhandig. Hierin staat 
op welke dag het afval bij u in straat wordt 
opgehaald. U kunt een melding ontvangen 
die u eraan herinnert dat de bak naar 
buiten moet. Ook de adresgegevens van 
het afvalbrengstation vindt u in de app. 

Vraagt u zich af waar het afval thuis 
hoort? De afvalwijzer in de HVC-app 

geeft antwoord! U kunt een product 
fotograferen of scannen en u krijgt te 
zien waar u het afval moet weggooien. 
Handig toch?
 
  De app is gratis te 

downloaden in de 
App Store of Google 
Playstore. 

•  Het ophalen van doorzichtige zakken 
voor plastic gaat naar 1x in de week. 
Inwoners van Stadspolders en Dub-
beldam die een tuin hebben, krijgen 
een bak aan huis voor plastic, blik en 
drinkpakken. Deze wordt 1 x in de 2 
weken geleegd.

•  Het legen van de bak voor gft en 
etensresten blijft 1x in de 2 weken. 
In de maanden juni, juli en augustus 
gebeurt dit elke week. 

•  Het legen van de bak voor restafval 
gaat naar 1x in de 4 weken.

•  Er zijn oplossingen op maat beschik-
baar voor huishoudens met luier- en 
incontinentiemateriaal.

•  Grof afval laten ophalen kost € 20,- per 
afspraak (ingangsdatum 3 mei 2021). 
Het laten ophalen van grondstoffen 
zoals takken, elektrische apparaten en 
kringloop-goederen blijft gratis.

de belangrijkste veranderingen 
op een rij.

Meer informatie vindt u op: www.dordrecht.nl/afval hvcgroep.nlWijzigingen voorbehouden. Kijk voor de meest actuele informatie op hvcgroep.nl of in de HVC-app. Versie maart 2021.



Materialen weggooien die we nog goed kunnen gebruiken? 
Dat is zonde! En toch gooien we in Dordrecht nog heel 
veel van die grondstoffen zomaar bij het restafval. Denk 
bijvoorbeeld aan etensresten, plastic, textiel en papier. 

Hier ziet u hoeveel grondstoffen er in 
Dordrecht gemiddeld per persoon in 
de restafvalbak terecht komen. Maar 
een klein gedeelte is écht restafval. 
Alle andere grondstoffen kunnen 
we opnieuw gebruiken om nieuwe 
producten mee te maken. 

Wanneer u afval thuis goed scheidt, 
worden deze grondstoffen niet verbrand 
met het restafval. Dat is beter voor het 
milieu én scheelt veel kosten. Daarom 
heeft gemeente Dordrecht besloten om 
vanaf 29 maart 2021 de inzameling van 
afval te veranderen.

wat zit er in het restafval van 
Dordrecht?

Wat mag er bij gft en etensresten?

•  Schillen en resten van groenten,  
fruit en aardappelen

•  Etensresten (inclusief visgraten,  
schelpen en vleesbotjes)

• Kaaskorsten zonder plastic
•  Mest, hooi en stro van kleine huis-

dieren zoals konijn en hamster
• Pinda- en notendoppen

• Eierschalen 
• Bedorven eten
• Kleine restjes jus
•  Onkruid, klein snoeiafval,  

gemaaid gras en bladeren 
• Brood, pasta en rijst
• Snijbloemen en kamerplanten
• Losse theeblaadjes en koffieprut

Wat mag er bij papier?

•   Eierdozen, wc- en keukenrollen
• Cadeaupapier, wenskaarten
•  Post-its, notities, boodschappen- 

lijstjes
•  Enveloppen, ook met venster (zonder 

noppenfolie)
• Kapotte lees- en stripboeken 
•  Reclamefolders (zonder de plastic- 

verpakking) 
• Papieren zakken en draagtassen
• Schrijf- en tekenpapier

• Kartonnen dozen
•  Kassabonnen
•  Kartonnen wikkels  

van desserts en maaltijdsalades
•  Oude kranten en tijdschriften
• Fax- en kopieerpapier 
•  Kartonnen verpakking van mascara, 

crème, parfum en medicijnen 
•  Kartonnen en papieren verpakkingen 

van hagelslag, thee, rijst, koek, bier 
en diepvriespizza

Luiers en incontinentie-afval

Mogelijk heeft u luier- of incontinentie-
afval. Daar zijn oplossingen voor. 
Bijvoorbeeld een extra bak voor 
restafval of een pas voor een 
verzamelcontainer in uw buurt. Die kan 
op enige afstand van uw huis liggen. 
Voor een oplossing voor uw situatie 
kunt u via www.hvcgroep.nl/luierafval 
een verzoek indienen.

Wat mag er bij plastic, blik & drinkpakken?

Plastic verpakkingen
•  Flessen van b.v. frisdrank, water,  

melk
• Knijpflessen van sauzen en olie
•  Flacons van wasmiddel, shampoo, 

zeep
•  Bekers van yoghurt, vla en ijs
•  Bakjes van patat, groente, salade, fruit
•     Kuipjes van boter, saus en smeerkaas
•     Verpakkingen van kaas, vlees en vis
•     Verpakkingen van tandenborstels,  

schroefjes en speelgoed (blisters)
•  Folie van tijdschriften en reclame- 

folders
•     Zakken van pasta, rijst, brood, snoep
• Chipszakken
•  Koffieverpakkingen
•  Knijpzakjes (Capri-Sun, Breaker en  

kattenvoerzakjes)
• Doordrukstrips
• Plantenpotjes
•  Plastic tasjes en -zakjes

Blik
• Bierdopjes
• Drankblikjes
• Conservenblikken 
• Waxinelichtcupjes
• Aluminiumfolie en -schalen
• Stalen siroopflessen
 
Drinkpakken
•  Pakken van vruchtensappen,  

water en wijn
• Pakken van melk, vla en yoghurt
• Pakken van soep en pastasaus
• Pakken van babyvoeding

Wat mag er bij restafval?

• Pizzadozen met etensresten of vet
•  Kapotte shopper boodschappentas
•  Gebruikte zakdoekjes, keukenpapier
•  Maandverband, tampons,  

incontinentiemateriaal en luiers
•  Mondkapjes en wegwerp- 

handschoenen
•  Piepschuimverpakkingen, zoals fast- 

foodverpakkingen en vleesschaaltjes
• Vogelkooizand en kattenbakkorrels
•  Enveloppen met plastic bubbeltjes
• Vulmateriaal van kussen en knuffels

• Kauwgom
•  Scheermesjes
• Foto’s
• Hydrokorrels
• Spuitbussen (slagroom, haarlak, deo) 
•  As uit asbak, haard en barbecue
•  Nat en/of vies papier en karton,  

zoals bakpapier en boterwikkels
• Stofzuigerzakken 
• Lucifers en luciferdoosjes
• Chipskokers
• Theezakjes, koffiepads, koffiefilters

Totaal 213 kilo fijn huishoudelijk restafval per persoon per jaar in Dordrecht: 

Gft + etensresten: 76 kilo

Papier + karton: 20 kilo

Glas: 9 kilo

Plastic, blik + drinkpakken: 23 kilo

Overig herbruikbaar: 41 kilo 
(o.a. apparaten, harde kunststoffen, puin)

Textiel: 10 kilo

Restafval: 34 kilo

Tip: als je afval goed scheidt, blijft er maar heel weinig restafval over. En de 
materialen die dan in het restafval zitten, zijn voornamelijk schoon en droog.


