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Scheidingswijzer grofvuil

Laat het thuis ophalen
Maak hiervoor een afspraak via onze website  
(www.waardlanden.nl/particulieren/afvalinzame-
ling/grofvuil) of via de app.
Op de achterkant leest u alles over het aanbieden 
van uw afval.
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Meer tips? Download de 
 Waardlanden App!

Grof huishoudelijk afval (grofvuil) dat u naar een afvalbrengstation brengt, scheidt u daar in de speciale 
containers voor ruim 20 afval/grondstofstromen. Wij zorgen dat de grondstoffen worden afgevoerd voor 
hergebruik en recycling. Uit het afval dat aan huis wordt opgehaald, worden eerst de recyclebare materi-
alen zoals hout gescheiden. Wat overblijft, wordt als afval verbrand. 

Wilt u als particulier van huisraad en ander grof huishoudelijk afval af? 
Dat kan op twee manieren.

Geef herbruikbare spullen een tweede leven
Zijn spullen nog herbruikbaar en netjes? Breng ze dan naar een kringloopwinkel. 
Adressen vindt u op onze website. Op onze afvalbrengstations in Gorinchem en Vianen 
staat ook een container voor kringloopgoederen.

Breng het naar het afvalbrengstation
U kunt kiezen uit vijf brengstations, in Gorinchem, 
Groot-Ammers, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam 
en Vianen. Kijk op de website of de app voor de 
adressen en openingstijden.

TIP! Leen een gratis Waardlanden aanhangwagen.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF



Geen grof huishoudelijk afval
 Bouw- en sloopafval, dit is afval dat bij verbouwen 
en klussen ontstaat: bijvoorbeeld puin, stenen, 
gipsplaten, dakleer
 Autobanden
 Glas
 Geïmpregneerd hout, zoals schuttingen, tuinpalen, 
bielzen
 Accu’s
 Chemisch afval, zoals olie en verf
 Asbest
 Textiel
 Boomstronken
 Zakken en dozen met inhoud

Dit afval moet u zelf naar het afvalbrengstation bren-
gen. U kunt het niet laten ophalen.

Wel grof huishoudelijk afval
 Huisraad, zoals meubels (stoel, bank, tafel, kast) 
en matrassen

 Planken (hout, laminaat, zeil), vloerbedekking
 Elektrische apparaten (tv, computer, stereo, stof-
zuiger, koelkast, wasmachine)

Aanbiedregels
 Zorg dat het afval op een goed bereikbare plaats 
op de afgesproken ophaaldag vóór 07.30 uur aan 
de rand van de weg ligt.

 Zorg dat er geen obstakels zoals bomen, auto’s en 
lantaarnpalen in de weg staan. Dan is de plaats 
bereikbaar voor onze chauffeur en is er genoeg 
ruimte voor de vrachtauto.

 Bundel losse materialen zoals planken per soort bij 
elkaar. Bundels niet langer dan 1,50 meter en niet 
zwaarder dan 25 kilo per bundel.

 Maximale hoeveelheid: 2 m³.
 Houd metaal en elektrische apparaten apart van 
andere materialen.

 Meubels kunt u in één stuk aanbieden.

Snoeihout
In het voorjaar en najaar kunnen wij groter snoeihout 
en struiken gratis bij u ophalen. Snoeihout wordt ge-
recycled tot grondstoffen.

 Deelname alleen na het maken van een ophaal- 
afspraak. Dit kan via onze website en onze app.

 Zorg dat de bundels op de afgesproken ophaaldag 
vóór 07.30 uur aan de rand van de weg liggen of 
op uw gebruikelijke plek voor de minicontainer.

 Snoeihout samenbinden in handzame, gemakke-
lijk te tillen bundels: kleiner dan 1,5 meter en niet 
zwaarder dan 25 kilo.

 Takken maximaal polsdikte (geen stronken).
 Geen dozen of zakken met snoeihout of ander tuin-
afval.

 Totaal maximaal 2 m³ per huishouden.

Wat is grof huishoudelijk afval, en wat niet?
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Grof huishoudelijk afval laten ophalen. Hoe werkt dat?

Meer tips? Kijk in de scheidingswijzer 
in de Waardlanden App.


