
OPHALEN 
HUISHOUDELIJK
AFVAL
VERANDERT

ANDERE 
OPHAALDAG
Het kan zijn dat vanaf 29 maart de ophaaldag van 
uw afval wijzigt. Wanneer HVC uw afval ophaalt, 
ziet u in de HVC-app. Die app is superhandig. U 
kunt een melding ontvangen die u eraan herinnert 
wanneer HVC welk afval ophaalt.

De app is gratis te downloaden in de App Store of 
Google Playstore. 
 
Let op: er zijn 2 apps van HVC. Kies degene waarbij 
alleen de c. in het icoontje staat, zie afbeelding.

WELK AFVAL 
HOORT WAAR?
Vraagt u zich weleens af waar het afval thuishoort? De afvalwijzer in de HVC-app 
geeft antwoord! U kunt een barcode van een product scannen of een foto maken. 
Hoe werkt het? Heel simpel. Maak een foto van een product of scan de barcode. 
U krijgt daarna meteen advies in welke bak of container het hoort. Handig toch?

Vanaf maandag 29 maart verandert 
het ophalen van huishoudelijk 
afval in Dordrecht. Het gaat om het 
ophalen van plastic, blik 
en drinkpakken, gft en 
etensresten en restafval.

DE VERANDERINGEN 
OP EEN RIJTJE:
Plastic, blik en drinkpakken
De doorzichtige zakken voor plastic, blik en drinkpakken halen we 1x in de week op. Inwoners van 
Stadspolders en Dubbeldam die een tuin hebben, krijgen een bak aan huis voor plastic, blik en 
drinkpakken. Deze legen we 1 x in de 2 weken.
De doorzichtige zakken bestelt u gratis op de website van HVC of via de HVC app. Uw postcode en 
huisnummer zijn voldoende om de zakken thuisgestuurd te krijgen.

Tip:  op een aantal plekken in de stad staan speciale containers voor plastic:
• op het parkeerterrein van winkelcentrum Crabbehof 
• aan de Krispijnseweg / hoek Prins Bernhardstraat naast de Jumbo 
• op het Vogelplein naast het Sociaal Wijkteam
• aan de Cornelis de Wittstraat tegenover de Dirk supermarkt
• op het afvalbrengstation aan de Baanhoekweg 8-12

Gft en etensresten
Legen van de bak voor gft en etensresten blijft 1 x in de 2 weken. In de maanden juni, juli en augustus 
gebeurt dit elke week. Alle etensresten (ook botjes, graatjes en jusresten) mogen in de groene bak.

Tip:  gebruik biologisch afbreekbare gft-zakjes. Dat maakt het scheiden in de keuken makkelijker en er 
ontstaat minder overlast van geurtjes, vliegjes en maden in de gft-bak.

Restafval
Het ophalen van de bak voor restafval gaat naar 1 x in de 4 weken. Door uw afval goed te scheiden, 
blijft er nog maar weinig restafval over. Het afval dat overblijft, is vrijwel alleen schoon en droog 
materiaal. Dit geeft geen stankoverlast. 

Tip:  afval scheiden lukt het best als u op plekken waar verschillend afval ontstaat (keuken, badkamer, 
tiener- of hobbykamer) al meerdere bakjes neerzet of een bak met meer vakken.

WAAROM 
VERANDERT 
HET INZAMELEN 
VAN AFVAL?
Wethouder Rik van der Linden: “We gooien in Dordrecht 
per persoon jaarlijks ruim 200 kilo restafval weg. Meer 
dan driekwart van dit afval bestaat uit grondstoffen die we 
opnieuw kunnen gebruiken: o.a. plastic, etensresten, textiel, 
papier. Nu verdwijnen deze grondstoffen samen met het 
restafval in de verbrandingsoven. Dat is zonde. Het is niet 
goed voor het milieu en het kost de gemeente, en dus u 
als inwoner, veel geld. De gemeenteraad heeft besloten 
maatregelen te nemen, zodat we in Dordrecht minder 
restafval weggooien. En meer grondstoffen inzamelen.  

Op deze pagina’s leest u alles over de veranderingen. 
Bijvoorbeeld over het vaker inzamelen van plastic en gft, 
en het minder vaak ophalen van restafval. Ik kan me goed 
indenken dat het even wennen is. Als u nu regelmatig een 
volle restafvalbak heeft, is het lastig voor te stellen dat je 
het kunt redden met 1x in de 4 weken legen. En toch is dat 
heel vaak zo. Ik spreek uit ervaring. Zelfs met thuiswonende 
pubers lukt het om nog maar weinig restafval over te houden. 
Simpelweg door je afval goed te scheiden. Om daarbij te 
helpen leest u ook tips om het scheiden van uw afval nog 
makkelijker te maken.” 

LUIERAFVAL EN 
INCONTINENTIE
MATERIAAL
We kunnen luiers en incontinentiemateriaal nog 
niet recyclen. 
Deze mag u bij het restafval doen. Heeft u (tijdelijk) 
veel luierafval of incontinentiemateriaal? Daarvoor 
zijn oplossingen. 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. 

Meer weten?
Op www.dordrecht.nl/afval vindt u meer informatie over het nieuwe afvalbeleid. 

Wethouder Rik van der Linden

WAT ZIT ER GEMIDDELD 
IN DE RESTAFVALBAK VAN 
DORDRECHT?

Maar een klein gedeelte is echt restafval. De rest 
zijn allemaal grondstoffen die we hadden kunnen 
recyclen, als ze goed waren gescheiden.

Hier ziet u hoeveel grondstoffen er gemiddeld per 
persoon in de restafvalbak terecht komen.

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

GROF AFVAL
In grof afval zitten veel waardevolle materialen. Deze kunt u gescheiden 
inleveren bij het afvalbrengstation. Hier kunt u ook spullen inleveren 
bij een kringloopcontainer van Opnieuw & Co. Wilt u grof afval laten 
ophalen? Dat is gratis voor elektrische apparaten, takken en snoeiafval. 
Deze materialen kunnen we namelijk opnieuw gebruiken.

Ophalen grof afval
Vanaf 3 mei 2021 kost het laten ophalen van overig grof afval € 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 
ophaalafspraak maakt u online via www.hvcgroep.nl/grofafval.

Afvalbrengstation
Adres afvalbrengstation: Baanhoekweg 8 - 12, Dordrecht. 
Openingstijden: 07.30 – 16.30 uur (maandag t/m zaterdag).

Tip:  om grof afval weg te brengen naar het afvalbrengstation 
kunt u gratis een aanhanger lenen bij Dudo. Telefonisch reserveren via: 
078 61 60 778. 

Na Pasen (vanaf 6 april) is het afvalbrengstation van 
maandag tot en met zaterdag geopend van 09.00 - 18.15 uur.


