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Afval scheiden
 
Afval scheiden is goed voor het milieu. Het is ook gunstig voor de hoogte van de 
afvalstoffenheffing. Wilt u dat deze niet stijgt en hebt u hart voor het milieu? 
Help dan mee de berg (grof)restafval te laten slinken door te scheiden. (Grof)
restafval gemengd laten verwerken is duur.
 
Behalve tips en regels over het scheiden van afval staan in deze folder allerlei 
handige adressen en telefoonnummers. Voor alle duidelijkheid: deze regels voor 
het inzamelen van afval gelden alleen voor huishoudens die afvalstoffenheffing 
betalen. Bedrijfsafval wordt niet ingezameld.
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Gft-afval
 
De helft van ons huisvuil bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). In 
De Ronde Venen wordt bij 90 procent van de huishoudens het gft-afval apart 
opgehaald, waarna er compost van wordt gemaakt. Composteren is beter voor 
het milieu. Gooi uw groente- en fruitresten en tuinafval dus niet in de container 
van het restafval, maar in de gft-container.
 
Wat mag in de gft-container?
- Schillen en resten van groente en fruit
- Vlees- en visresten
- Etensresten
- Eierschalen
- Kaaskorsten, doppen van pinda´s en noten
- Koffiefilters en koffiedik, theebladeren en theezakjes
- Snijbloemen en kamerplanten
- Gras, stro, onkruid en bladeren
- Klein snoeiafval en planten uit de tuin
- Mest van huisdieren
 
Wat mag niet in de gft-container?
- As, houtskool en resten uit de open haard of barbecue
- Kattenbakkorrels
- Vruchtensap- en melkpakken
- Pedaalemmerzakken
- Plastic zakken (ook niet de zakken waar op staat dat ze afbreekbaar zijn)
- Stofzuigerzakken en inhoud
- Vogelkooizand
- Wegwerpluiers en hygiënisch papier
- Zand en grond
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Aanbieden gft-afval
- Zet uw container op de ophaaldag vóór 7.30 uur aan de openbare weg. Als de 
gft-container er niet staat wanneer de inzamelwagen komt, wordt uw afval pas 
de volgende keer meegenomen.
- Zorg dat het afval los in de container ligt. Als het vastgeklemd is, kan de 
container niet goed geleegd worden.
- De container mag niet zwaarder zijn dan zeventig kilo.
- Haal de container na lediging zo snel mogelijk terug. Zo voorkomt u overlast 
door ‘zwervende’ containers.
 
Doe meer voor minder gft-afval
Hebt u een tuin? Dan kunt u van uw gft-afval zelf compost maken om uw tuin 
mee te bemesten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8

Afvalinzameling in De Ronde Venen

Glas
 
Veel voedsel en dranken zijn verpakt in glas. Dit glas kunt u in de glasbak gooien. 
Op verschillende plaatsen in De Ronde Venen staan glasbakken. De glasindustrie 
maakt er dan weer nieuw glas van. Glas in het restafval kost geld, terwijl glas in 
de glasbak geld oplevert.
 
Wat mag in de glasbak?
- Potten voor de verpakking van levensmiddelen
- Lege drankflessen
- Glazen potjes en flesjes van parfum, deodorant en zalf
- Medicijnflesjes van glas
- Scherven van potten en flessen
 
Wat mag niet in de glasbak?
- Spiegels
- Plat (venster)glas
- TL-buizen en kapotte lampen
- Jeneverkruiken
- Vazen en bloempotten
- Theeglazen en (porseleinen) serviesgoed
- Kristallen glazen
- Ovenschalen en koffiekannen
 
Aanbieden glas
- Gooi wit (kleurloos) en groen glas apart in de glasbak. Het vak voor bruin glas is 
bestemd voor al het glas dat niet wit of groen is.
- Verwijder doppen, kurken en deksels voordat u glas in de glasbak gooit en lever 
het glas liefst schoon in.
- Breng glas bij voorkeur niet op zondag naar de glasbak; omwonenden kunnen 
last hebben van het gerinkel.
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Plaatsen van de glasbakcontainers
• Mijdrecht: Anselmusstraat / Wassenaerstraat, Aquamarijn / Zirkoon, Croon-
stadtlaan / AH, Hoofdweg (parkeerplaats sporthal De Phoenix), Industrieweg 
(gemeentewerf), Kerkvaart (winkelcentrum Molenhof), Korenbloem, Leicester, 
Stationsweg (winkelcentrum De Lindeboom), Taling / Roerdomp, Viergang / 
Houtzaagmolen, Viergang / Korenmolen, G. Van Stoutenborglaan / Van der Steen-
straat, Pr. Margrietlaan (winkelcentrum Adelhof)
• Vinkeveen: Loopveltweg, Plevierenlaan, Spoorlaan, Waverbancken, Achterbos, 
Baambrugse Zuwe, Vinkenkade, Kerklaan
• Amstelhoek: Van Dijklaan
• Wilnis: Dorpsstraat / Koningin Julianalaan, Pieter Joostenlaan, Raaigras / 
Timotheegras, Voogtlaan / Kannelaan, Wagenmaker
• Waverveen: Selijnsweg, Nessersluis, Cliffordweg / Kreekrug
• De Hoef: Schattekerkerweg (bij kantine HSV)
• Abcoude: Bovenkamp 15. Van Doornplein, Piet van Wijngaerdtlaan, Burg. Des 
Tombesweg / Koppeldijk
• Baambrugge: Rijksstraatweg
 
Doe meer voor minder glasafval
- Kies voor statiegeldflessen; die kunnen vele malen worden hergebruikt.
- Koop verse levensmiddelen; die zijn niet verpakt in glas.
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Oud papier
 
In de gemeente wordt jaarlijks ongeveer 2,6 miljoen kilo oud papier opgehaald, 
waar weer ‘nieuw’ papier van gemaakt wordt. In de gemeente staan op diverse 
plaatsen papiercontainers waar u uw papier kunt inleveren. Daarnaast wordt 
het papier in de gemeente op verschillende manieren ingezameld. U kunt op 
de afvalkalender zien wanneer het papier bij u in de wijk wordt ingezameld. 
Tenslotte kunt u met uw papier terecht bij de afvalbrengstations in Abcoude en 
Mijdrecht. Houd uw papier dus apart.
 
Wat mag wel bij het oud papier?
- Kranten en tijdschriften
- Reclamedrukwerk
- Telefoongidsen
- Schrijf- en tekenpapier
- Computerprints, fax- en kopieerpapier
- Enveloppen
- Papiersnippers
- Eierdozen
- Kartonnen en papieren verpakkingen
 
Wat mag niet bij het oud papier?
- Geplastificeerd papier en karton
- Tissues, zakdoeken of luiers
- Bakpapier of koffiefilters
- Kassabonnen
- Kartonnen drinkpakken
- Kartonnen dozen met voedselresten
- Ordners en ringbanden
- Enveloppen met plastic bubbels
- Plastic tassen, zakken en folies
 
Aanbieden papier
Bied uw papier en karton goed gebundeld, maar niet in (plastic) tasjes aan.
 
Doe meer voor minder oud papier
- Plak een nee/nee-sticker of een ja/nee-sticker tegen ongeadresseerd drukwerk 
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op uw brievenbus. U kunt deze stickers gratis in het gemeentehuis afhalen.
- Koop zoveel mogelijk onverpakte producten.
- Deel kranten en tijdschriften met anderen.
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Plastic, blik en drinkpakken (PMD)
 
Naast gft, papier, glas, kleding, batterijen en klein chemisch afval, wordt ook het 
plastic verpakkingsmateriaal samen met metalen verpakkingsmateriaal en drink-
pakken gescheiden ingezameld. Hiervoor zijn nieuwe, stevigere plastic zakken 
beschikbaar die zijn gemaakt van gerecycled plastic. Voor deze afvalzakken kunt 
u terecht bij de receptie van het gemeentehuis, op de afvalbrengstations, bij de 
servicepunten én alle supermarkten in de gemeente.
 
Door plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken te scheiden van het overige 
huishoudelijke afval maken we een vlotte, efficiënte verwerking mogelijk. Het 
wordt in één keer ingezameld en daarna gesorteerd en verwerkt. Het verzamelde 
plastic afval wordt hergebruikt als grondstof voor onder andere fleecekleding, 
dashboards, speelgoed, tennisballen en mobiele telefoons. Bovendien komt 
er door de recycling minder afval in de verbrandingsovens terecht. En minder 
verbranding betekent een lagere CO2-uitstoot. Tot slot is een direct voordeel dat 
uw restafvalcontainer minder snel vol is. Het – vaak omvangrijke – verpakkings-
afval gaat immers in de speciale PMD-afvalzak.
 
Kroonring
Het PMD-afval wordt aan huis opgehaald in de speciaal daarvoor verstrekte 
zakken. Door de combinatie van het geringe gewicht en grote volume van 
de zakken, zijn deze zeer windgevoelig en is het risico reëel dat deze gaan 
zwerven over straat. U kunt het PMD-afval daarom ophangen aan de zogeheten 
kroonring. Een kroonring is een ring gemaakt van gerecycled plastic die aan 
een (lantaarn)paal bevestigd wordt en als het ware een kapstok vormt waaraan 
PMD-afvalzakken bevestigd kunnen worden. Een zestal knoppen, die als kapstop-
haken fungeren, bieden houvast voor de lussen van PMD-afvalzakken. Dit moet 
het openscheuren van PMD-afvalzakken beperken, waardoor zwerfafval wordt 
voorkomen.
 
Kroonring aanvragen
Wilt u graag een kroonring bij u in de straat? Bespreek dit dan met uw buren en 
noteer het lantaarnpaalnummer waar de kroonring moet komen. Per inwoner 
kan er één kroonring aangevraagd worden. U kunt een kroonring aanvragen bij 
de gemeente via T. 0297 29 16 16. Vervolgens plaatst de gemeentelijke buiten-
dienst de kroonring binnen twee weken.
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Wat mag in de PMD-afvalzak?
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Textiel
 
Bruikbare kleding komt helaas nog relatief veel in het restafval terecht. Op 
verschillende plaatsen in De Ronde Venen staan gemeentelijke containers voor 
bruikbare kleding, schoenen en huishoudelijk textiel, zoals beddengoed en 
handdoeken. U kunt met kleding en schoenen die nog bruikbaar zijn ook terecht 
bij Kringkoop. Per jaar worden er vier huis-aan-huisinzamelingen gehouden door 
charitatieve instellingen. Tenslotte kunt u met uw bruikbare kleding, schoenen en 
huishoudelijk textiel terecht bij de afvalbrengstations in Abcoude en Mijdrecht.
 
Wat mag bij het textiel?
- Kleding
- Schoenen, laarzen, gympen en sandalen
- Gordijnen en vitrage
- Dekbedhoezen, lakens en dekens
- Handdoeken, washandjes en theedoeken
- Dassen, riemen, hoeden en petten
 
Wat mag niet bij het textiel?
- Vloerbedekking en tapijt
- Matrassen, dekbedden en kussens
- Zwaar vervuild textiel
- Natte kleding of natte schoenen
 
Aanbieden textiel en schoenen
- Bied alleen schoon en droog textiel aan.
- Het textiel mag zowel heel als kapot zijn.
- Bind schoenen bij elkaar, zodat losse schoenen niet zoekraken.
- Verpak textiel in een plastic zak of tas, ter bescherming tegen vocht en 
schimmel.
- Kringkoop haalt textiel en schoenen gratis op. U hoeft alleen maar even te 
bellen: telefoonnummer 0297 25 03 93.
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Plaatsen van de kledingcontainers
Mijdrecht: winkelcentrum Adelhof, winkelcentrum De Lindeboom, winkelcen-
trumHofland, Viergang hoek Korenmolen, Roerdomp hoek Taling
Vinkeveen: winkelcentrum Zuiderwaard, Kerklaan
Amstelhoek: Engellaan
Wilnis: Julianastraat, Wagenmaker
Waverveen: Selijnsweg, Nessersluis (bij brievenbus)
De Hoef: Schattekerkerweg (bij kantine HSV)
Abcoude: Dr. Van Doornplein, Piet van Wijngaerdtlaan hoek Torenlaan
Baambrugge: Rijksstraatweg tegenover Grevenstukstraat
 
Doe meer voor minder textielafval
- Kinderkleding is vaak nog niet versleten als die niet meer past. Wellicht kunt u 
een ander kind blij maken met deze kleren.
- Is uw kleding nog goed, maar bent u uitgekeken op de kleur? Geef het dan een 
andere kleur met textielverf. Schoenen kunt u verven met leerverf.
- Koop niet altijd nieuwe kleding, maar ga eens op zoek naar leuke tweedehands 
kleding.
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Klein chemisch afval (kca)
 
U kunt uw kca zelf naar het afvalbrengstation in Mijdrecht of Abcoude brengen. 
Lege verpakkingen van bijvoorbeeld een spuitbus of een verfblik zijn geen klein 
chemisch afval. Die kunnen gewoon in de container voor het restafval.
 
Wat mag bij het kca?
- Huishoudelijke producten: batterijen, spaarlampen, tl-buizen, vloeibare 
gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen en insecti-
ciden
- Producten uit het medicijnkastje: medicijnen, kwikthermometers en injectie-
naalden
- Doe-het-zelfproducten: verf, lak, beits, kwikschakelaars (zoals niet-digitale 
verwarmingsthermostaten), lijm, houtverduurzamingsmiddelen, terpentine, 
thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en 
wasbenzine
- Hobbymaterialen: fotofixeer, foto-ontwikkelaar, correctievloeistof, zoutzuur en 
etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur
- Materialen voor de auto: accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, 
oliefilters
 
Wat mag niet bij het kca?
- Vlooienbanden
- Nagellak
- Lege verfblikken
- Lege flessen van bijvoorbeeld wasbenzine
- Lege spuitbussen
 
Aanbieden chemisch afval
- Lever zelf uw chemisch afval in. Laat dit beslist niet door kinderen doen, want 
chemisch afval kan levensgevaarlijk zijn!
- Laat producten in de originele verpakking.
- Zorg dat de verpakking goed afgesloten is.
- Medicijnen en injectienaalden kunt u ook inleveren bij de apotheek. Voor de 
naalden kunt u bij de apotheek ook een naaldenkoker krijgen.
- Batterijen kunt u ook inleveren bij verschillende winkels in de gemeente.
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Doe meer voor minder chemisch afval
- Gebruik verf op waterbasis. Deze verfsoort is ook chemisch, maar minder 
schadelijk dan verf met oplosmiddelen.
- Kies voor oplaadbare batterijen; die kunt u steeds opnieuw gebruiken.
- Ongeopende producten, zoals blikken verf, kunt u binnen een bepaalde tijd na 
aankoop terugbrengen naar de winkel. De kans is heel reëel dat u het aankoop-
bedrag terugkrijgt.
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Asbest
 
Een bijzonder soort afval is asbesthoudend materiaal. Meestal is het bouw- en 
sloopafval, maar soms komt asbest ook voor in oude huishoudelijke materialen, 
bijvoorbeeld plantenbakken, vlamverdelers of vloerzeil. Asbest is schadelijk voor 
de gezondheid en daarom is de inzameling aan strikte regels gebonden. Asbest-
houdend materiaal mag u nooit aanbieden als huishoudelijk afval.
 
Bij het bewerken van asbest ontstaat asbestvezelemissie. Asbestvezels, ongeacht 
van welke soort, zijn schadelijk voor de gezondheid. U wordt echter niet direct 
ziek. De inzameling van asbesthoudend afval is aan strikte regels gebonden. Het 
mag nooit worden aangeboden als huishoudelijk afval.
 
Klein huishoudelijk asbesthoudend afval kunt u, mits op de juiste wijze ingepakt, 
aanbieden op het afvalbrengstation. Voor overig asbesthoudend afval doet u een 
sloopmelding via www.omgevingsloketonline.nl voordat u gaat demonteren of 
verwijderen.
 
Na de ontvangstbevestiging van de sloopmelding, mag u eenmaal per kadas-
traal perceel onderstaand asbesthoudend materiaal bij het afvalbrengstation 
inleveren:
- Geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden 
zijn
- Losliggende asbesthoudende vloertegels
- Niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking. Bij het verwijderen van 
gelijmde vloerbedekking blijven de asbestvezels in de lijmlaag achter, die 
vervolgens in het hele huis worden verspreid.
 
Het asbesthoudend materiaal moet dubbel worden verpakt in 0,2 mm dik 
plasticfolie, dicht getapet met duct tape. U mag geen dakleien inleveren, want 
die gaan bij het verwijderen kapot, waardoor asbestvezelemissie ontstaat. Zit 
het materiaal gespijkerd of vastgemetseld, begint u er dan niet zelf aan. U mag 
maximaal 35m2 asbesthoudend afval inleveren.
Bij de verwijdering of demontage van asbesthoudend afval is het verstandig een 
half-gelaatsmasker met P2-filter op te zetten en een wegwerpoverall te dragen, 
met tape op uw laarzen vastgezet.
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Aanbieden van asbesthoudend afval
Wilt u asbesthoudend afval aanbieden, belt u dan met het gemeentehuis voor 
een afspraak en aanwijzingen hoe u dient te handelen, T. 0297 29 16 16.
Twijfelt u of het asbesthoudend materiaal betreft, dan kunt u het aanbieden als 
asbestverdacht of gratis laten onderzoeken. Hiervoor belt u met de Inspectie 
Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire zaken, T. 020 524 46 00.
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Bruikbare goederen en (on)bruikbare 
elektrische apparaten
 
Hebt u spullen die u niet meer gebruikt, maar die eigenlijk nog te goed zijn om 
weg te gooien? Kringloopbedrijf Kringkoop haalt ze gratis op. Een telefoontje 
naar telefoonnummer 0297 25 03 93 is voldoende. U kunt de spullen ook zelf 
naar Kringkoop brengen. Het adres van Kringkoop vindt u achterin deze folder.
 
Wat is een elektrisch apparaat?
Onder elektrische apparaten worden alle apparaten verstaan die zonder stroom 
niet werken. Het maakt daarbij niet uit of ze hun stroom uit het stopcontact, 
een accu of batterijen krijgen. Ook rekenmachines die op zonnecellen werken, 
worden tot de elektrische apparaten gerekend.
 
Elektrische apparaten
U heeft verschillende mogelijkheden om een afgedankt elektrisch huishoudelijk 
apparaat gratis in te leveren:
• Bij de winkel van aankoop: ’oud voor nieuw’. Koopt u een nieuw apparaat, dan 
kunt u het oude apparaat zonder bijbetaling inleveren bij de winkel van aankoop. 
Het moet dan wel een apparaat zijn dat gelijksoortig is aan het apparaat dat 
nieuw wordt gekocht. Dus een oude tv voor een nieuwe tv of een oude stofzuiger 
voor een nieuwe stofzuiger. Deze ‘oud voor nieuw’-regeling geldt ook voor 
elektrische huishoudelijke apparaten waarvoor bij aankoop geen verwijderings-
bijdrage moet worden betaald.
• Bij het afvalbrengstation: afgedankte apparaten kunnen ook worden aange-
boden bij één van de afvalbrengstations.
• Bij kringloopbedrijf Kringkoop: Kringkoop zorgt ook voor de inzameling van 
elektrische en elektronische apparaten. U kunt ze niet bij het grof huishoudelijk 
afval of restafval doen. Hebt u apparaten die u weg wilt doen, bel dan even 
met Kringkoop, telefoonnummer 0297 25 03 93. Het bedrijf haalt de apparaten 
gratis bij u op, ook als ze stuk zijn. Deze inzameling aan huis vindt plaats, na 
telefonische aanmelding, op een met u afgesproken dagdeel in de week. Wilt u 
zelf goederen inleveren bij Kringkoop? Dat kan van maandag tot en met vrijdag 
tussen 9.00 en 16.30 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur. De winkel 
van Kringkoop is open op maandag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
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Restafval
 
Als u het afval zoveel mogelijk scheidt, blijft er altijd nog materiaal over dat niet 
gescheiden weggegooid kan worden. Dit afval noemen we restafval. Omdat 
restafval niet hergebruikt kan worden, wordt het verbrand. Uw restafvalcon-
tainer wordt om de week geleegd. De hoeveelheid opgehaald restafval stijgt nog 
jaarlijks. Veel mensen blijken nog papier, gft-afval en glas in de grijze container 
te gooien. De beste manier om de enorme berg restafval te verkleinen, is dus het 
afval nog beter te scheiden.
 
Aanbieden restafval
- Zet uw container op de ophaaldag vóór 7.30 uur aan de openbare weg. Als 
die er niet staat wanneer de inzamelwagen komt, wordt uw restafval pas twee 
weken later opgehaald.
- Zorg dat het afval los in de container ligt. Als het vastgeklemd is, kan de 
container niet goed geleegd worden.
- De container mag niet zwaarder zijn dan zeventig kilo.
- Haal de container na leging zo snel mogelijk terug. Zo voorkomt u overlast door 
‘zwervende’ containers.
 
Doe meer voor minder restafval
- Let op wát u weggooit. Gooi geen spullen bij het restafval die ook apart worden 
ingezameld.
- Koop producten met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal of producten in 
milieuvriendelijke verpakkingen of navulverpakkingen. Veel producten, zoals 
groente en fruit, kunt u ook los kopen, dus zonder verpakking.
- Gebruik uw eigen tas in plaats van de plastic tasjes uit de winkel, die u 
bovendien meestal nog geld kosten ook.
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Grof huishoudelijk afval
 
Afval dat te groot is om in de minicontainer te stoppen, is grof huishoudelijk 
afval. Voorbeelden zijn een oud bankstel, een oude kapstok of bijvoorbeeld een 
oude kast. U kunt dit afval op twee manieren kwijt.
 
Grof huisvuil zelf wegbrengen
Uw grofvuil kunt u zelf naar het afvalbrengstation Mijdrecht of Abcoude 
afvoeren. Het is niet nodig om daarvoor een afspraak te maken. De hoeveelheid 
grofvuil die u aanbiedt, is gebonden aan regels. Kijk voor deze regels bij 
‘huisregels afvalbrengstation’ elders in deze folder. Als u met het grof huisvuil 
aankomt op het afvalbrengstation, maken de gemeentemedewerkers u daar 
verder wegwijs.
 
Grof huisvuil laten ophalen tegen betaling
Bent u niet in staat om uw grof huisvuil zelf naar het afvalbrengstation te 
vervoeren? Dan kunt u het tegen betaling op laten halen. U mag maximaal één 
kubieke meter grof huisvuil aanbieden. Daarvoor wordt 25 euro in rekening 
gebracht. Dit afval moet u ’s morgens aan de openbare weg neerzetten. U 
kunt voor het ophalen van grof huisvuil een afspraak maken via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente: 0297 29 16 16.
 
Kwijtschelding kosten voor ophalen huisvuil
Het kan voorkomen dat u niet zelf uw grof huisvuil kunt wegbrengen, maar 
niet de financiële middelen hebt om het ophalen te bekostigen. Als u onder de 
kwijtscheldingsregeling van de gemeente valt, kunt u de ophaalkosten laten 
kwijtschelden. U hoeft daarvoor bij het maken van de afspraak met de gemeente 
alleen maar te melden dat u onder het kwijtscheldingsbeleid valt. Na een beves-
tiging van de afdeling Sociale Zaken wordt er dan geen rekening gestuurd. U kunt 
overigens hooguit twee keer per jaar van deze regeling gebruik maken.
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Grof tuinafval
 
Wie een tuin heeft, moet die onderhouden. Bij het werken in de tuin komt het 
nodige snoei-, maai- en ander afval vrij. Vaak past dit tuinafval niet allemaal in 
uw gft-container. Daarom wordt grof tuinafval twee keer per jaar, op takkendag, 
gratis opgehaald. Daarnaast kunt u het tuinafval de rest van het jaar tegen 
betaling laten ophalen of gratis wegbrengen naar het afvalbrengstation. De 
maximale hoeveelheid die u mag aanbieden is 2,5 kubieke meter.
 
Spelregels voor takkendag
- Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om 7.30 uur aan de openbare weg staat.
- Bied het grof tuinafval pas op de inzameldag aan. Dat verkleint de kans dat het 
over de weg waait of dat anderen er los tuinafval bij leggen.
- Bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare bundels, 
zodat het niet wegwaait. Los tuinafval wordt niet meegenomen.
- Verpak het grof tuinafval niet in plastic of dozen; de inzameldienst neemt het 
afval dan niet mee.
- U mag maximaal 2,5 kubieke meter grof tuinafval aanbieden.
- De bundels mogen niet langer dan 1,50 meter en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
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Het belgebied
In sommige delen van de gemeente wordt het grof tuinafval op takkendag alleen 
opgehaald als het vooraf is aangemeld. Dat is het zogenoemde belgebied. Als u 
hierin woont, moet u het tuinafval in de week vóór takkendag uiterlijk op vrijdag-
ochtend 12.00 uur aanmelden via telefoonnummer 0297 29 16 16. De volgende 
straten vallen in het belgebied:
Abcoude: Botshol, Dwarskade, Gein Noord, Gein Zuid, Kanaaldijk West, Lange 
Coupure, Oude Dijk, Velterslaan, Voetangelweg, Winkeldijk.
Amstelhoek: Amstelkade*, Ringdijk Eerste Bedijking.
Baambrugge: Binnenweg, Donkervlietse Binnenweg, De Horn, Indijkweg, Rijks-
straatweg.
De Hoef: Eerste Hoefweg, Kromme Mijdrecht, Mr. Vd Meerendonckstraat, 
Oostzijde (tussen Schattekerkerweg en Amstelkade), Ruigekade, Tweede 
Hoefweg, Vinkenslag, Westzijde.
Mijdrecht: A.C. Verhoefweg, Derde Zijweg, Eerste Zijweg, Hoofdweg*, Middenweg, 
Mijdrechtse Zuwe, Molenland, Oosterlandweg, Provincialeweg, Ringdijk Tweede 
Bedijking, Schattekerkerweg, Tienboerenweg, Tuinderslaan, Tweede Zijweg*, 
Waverveensepad, Westerlandweg, Wilnisse Zijweg.
Vinkeveen: Achterbos, Baambrugse Zuwe, Demmerik, Demmeriksekade, Donke-
reind, Elzenhof, Groenlandsekade, Herenweg, Mijdrechtse Dwarsweg, Molenkade, 
Plaswijk, Provinciale weg, Spoorlaan, Ter Aase Zuwe, Uitweg, Veldhuisweg, 
Vinkenkade, Waeterrijck, Waverveense Pad, Wilgenlaan, Winkeldijk.
Waverveen: Botsholsedijk, Botsholsedwarsweg, Cliffordweg, Eerste 
Velddwarsweg, Hoofdweg, Nessersluis, Poeldijk, Poelweg, Proostdijerdwarsweg, 
Provinciale weg, Tweede Velddwarsweg, Veldweg en Waverdijk.
Wilnis: Amstelkade, Bovendijk, Burg. Padmosweg, De Duiker, De Krom, Donke-
reind, Dotterbloem, Gagelweg, Geerkade, Korenmolenweg, Mijdrechtse 
Dwarsweg, Molenland, Ringdijk, Swaenebloem, Veenkade, Veldhuisweg, Veldzij-
deweg, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse Zuwe, Wilnisse Zijweg.
*buiten bebouwde kom
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Bouw- en sloopafval
 
Bij verbouwingen of andere aanpassingen in en rond het huis komt bouw- en 
sloopafval vrij. Dit is geen huishoudelijk afval en daarom mag u dit dus niet in de 
container gooien. U kunt wel maximaal 0,5 kubieke meter zelf aanbieden op het 
afvalbrengstation. Lees hiervoor de huisregels. Bouw- en sloopafval bestaat vaak 
uit diverse stoffen, zoals hout, kunststof, steen, keramiek, beton en metaal. Door 
deze stoffen zoveel mogelijk gescheiden te houden worden de mogelijkheden 
voor hergebruik groter. Daarom wordt op het afvalbrengstation het bouw- en 
sloopafval in containers gescheiden en is het ook handig als u het bouw- en 
sloopafval gescheiden aanbiedt.
 

Frituurvet
 
95 Procent van het frituurvet komt momenteel terecht bij het restafval of in 
het milieu. Tegenwoordig kan frituurvet ook hergebruikt worden. Lever daarom 
uw oude frituurvet en –olie gratis af bij het afvalbrengstation bij u in de buurt. 
Uw oude frituurvet wordt op deze manier gerecycled tot schone biobrandstof. 
Biobrandstof is een duurzame brandstof die beter voor het milieu ten opzichte 
gewone brandstof.
Tips om uw frituurvet of frituurolie in te leveren:
• Laat het frituurvet of de frituurolie eerst afkoelen.
• Giet het frituurvet of de frituurolie terug in de originele verpakking of in een 
plastic flacon en sluit de verpakking goed af.
• Geef het frituurvet of de frituurolie inclusief de verpakking af bij het afval-
brengstation.
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Dode dieren
 
In onze gemeente komt het voor dat er dode dieren (kadavers), bijvoorbeeld 
ganzen en andere vogels, langs de kant van de weg of in uw tuin liggen. Dood 
pluimvee hoort, net als andere kadavers, zeker niet in de GFT-bak thuis!
 
Wat moet u doen als u een dood dier vindt?
Kadavers van kleine dieren kunt u melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte 
van de gemeente via telefoonnummer 0297 29 16 16. Dit geldt niet voor dode 
honden en katten die langs de openbare weg liggen. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met de dierenambulance via 06 53 31 55 57. Ook kunt u kleine, dode 
dieren kosteloos bij het afvalbrengstation in Abcoude of Mijdrecht afleveren. Hier 
worden ze wekelijks opgehaald door een destructiebedrijf.
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Huisregels afvalbrengstation
 
Om alles op het afvalbrengstation goed en vooral veilig te laten verlopen, is een 
aantal huisregels opgesteld. De belangrijkste staan hieronder.
Alleen inwoners van De Ronde Venen die reinigingsrechten of afvalstoffenheffing 
betalen, mogen gebruik maken van het afvalbrengstation.
Bij de ingang van het afvalbrengstation moet u zich melden bij één van de 
medewerkers. Zij maken u verder wegwijs.
Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het afvalbreng-
station. Op verzoek van het personeel moet u namelijk kunnen laten zien dat u in 
De Ronde Venen woont.
De eindverantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de medewerkers van het afval-
brengstation. Bij twijfel besluit de werfbeheerder.
 
Hoeveel afval mag u aanleveren?
- De hoeveelheid afval die u aanlevert op het afvalbrengstation is aan een 
maximum gebonden. Als u meer meeneemt, kunt u worden teruggestuurd.
- U mag één keer per kalenderweek de volgende hoeveelheden brengen:
- Maximaal 0,5 m3 puin (bijvoorbeeld stenen)
- Maximaal 2,5 m3 grof tuinafval
- Klein chemisch afval
- Maximaal 10 liter afgewerkte olie
- Asbesthoudend afval (grof afval en bouw- en sloopafval) na overleg met de 
afdeling Ruimte
- Maximaal 1 m3 grof huishoudelijk afval of 0,5 m3 bouw- en sloopafval
- Maximaal vier autobanden per jaar. De eventuele velgen dienen apart/ los van 
de band aangeboden te worden.
 
Niet-geaccepteerd afval
Het volgende afval wordt niet geaccepteerd op het afvalbrengstation:
- Afval dat bij een temperatuur lager dan 100 graden Celsius tot ontbranding 
komt wanneer het in contact komt met een ontstekingsbron
- Drukhouders, zoals gastanks
- Afval dat stankoverlast veroorzaakt
- Autowrakken en onderdelen
- Zand en grond
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Handige telefoonnummers en adressen
 
Gemeente De Ronde Venen
Bezoekadres: Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Telefoon: 0297 29 16 16
E-mail: gemeente@derondevenen.nl
Website: www.derondevenen.nl
 
Kringloopbedrijf Kringkoop
Bezoekadres: Constructieweg 66, 3641 SN Mijdrecht
Telefoon: 0297 25 03 93
E-mail: info@kringkoop.nl
Website: www.kringkoop.nl
 
Afvalbrengstation in Mijdrecht
Bezoekadres: Industrieweg 50 (ingang Ondernemingsweg), 3641 RM Mijdrecht
Telefoon: 0297 29 16 16
E-mail: gemeente@derondevenen.nl
Website: www.derondevenen.nl
Openingstijden:
ma, di, wo, do en za 9.00-12.00; 12.30-16.00 uur
vr 9.00-12.00 uur
gesloten op zon- en feestdagen
 
Afvalbrengstation in Abcoude
Bezoekadres: Bovenkamp 15, 1391 LA Abcoude
Telefoon: 0297 29 16 16
E-mail: gemeente@derondevenen.nl
Website: www.derondevenen.nl
Openingstijden: wo 13.00-15.00 uur, za 13.00-16.00 uur
gesloten op zon- en feestdagen en op de zaterdag tijdens de feestweek
 
Als inwoner van de gemeente De Ronde Venen kunt u bij beide afvalbreng-
stations terecht met uiteenlopende soorten huishoudelijk afval en beperkte 
hoeveelheden bouw- en sloopafval. U hoeft daarvoor van tevoren geen afspraak 
te maken.

http://www.derondevenen.nl
http://www.kringkoop.nl
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Postbus 250
3640 AG  Mijdrecht
Croonstadtlaan 111
3641 AL  Mijdrecht

Postadres

Bezoekadres

T 0297 29 16 16
F 0297 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
I www.derondevenen.nl

Afvalinzameling in 
De Ronde Venen

Download de gratis app 
‘Afvalwijzer’

Download nu de app op uw mobiele 
telefoon of tablet via de Appstore 
of Google Play. Heeft u geen 
smartphone? Ga dan naar 
www.mijnafvalwijzer.nl en stel 
e-mailherinneringen in. Zo 
vergeet u nooit meer een 
ophaaldag! 
Bovendien vindt u hier informatie 
over de afvalbrengstations en
scheidingstips.
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