
Afvalwijzer 2020
S.v.p. takken, grofvuil, wit- en bruingoed niet voor de deur zetten,
maar aan de Hereweg of de Vechtstraat.
 

Kerstboom 9
16

Kleding, textiel en schoenen 5 4 1 6 3 1 2 7 4 2

Oud papier 17 14 13 8 8 5 3
31

26 25 23 20 18

Standplaats Chemokar 22 21

Fongersplaats 103
9725 LE Groningen
Gemeente Groningen
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Storing ondergrondse container? Pasje verloren?
Kijk op groningen.nl/afval of bel 14 050.
Met uw huisvuilpas kunt u 24 uur per dag
gebruik maken van ondergrondse locatie(s)

 -  2019 aan de Hereweg (Fongerstede)

Zet de kerstboom (zonder versiering!)
tussen 6.00 en 08.00 uur aan de straat.
Niet op of in de nabijheid van een
ondergrondse container.

Zet textiel in een plastic zak om 08.00
uur aan de straat. Ook kleine elektr.
apparaten mogen mee (in aparte plastic
zak). Inzamelaar: GoudGoed, tel.:
050-5266881

Zet het oud papier om 8.00 uur aan de
straat. Melk- en sappakken horen niet
bij oud papier! Inzamelaar: Inzamelaar:
Virol. tel: 0597 - 4671000

Klein gevaarlijk afval kunt u inleveren
bij Parkweg bij de school 10.15 -
10.45 uur

https://gemeente.groningen.nl/afval/textiel-inleveren


Steeds meer afval wordt in Groningen apart ingeleverd.  
En steeds meer Groningers scheiden hun afval. Sommige 
soorten afval kunnen we nóg beter scheiden, bijvoorbeeld  
oud papier, textiel en glas. Als we dit scheiden, kan het 
opnieuw gebruikt worden. En zijn er minder grondstoffen nodig 
voor nieuwe producten. We kunnen samen ook minder afval 
produceren. Bijvoorbeeld door minder (plastic) verpakkingen 
te kopen en zelf een tas mee te nemen naar de winkel.  
Samen werken we zo aan een stad zonder afval. Want dat is  
ons doel: in 2025 een afvalvrije stad zijn. Helpt u ook mee?

Oud papier kunt u aan de weg zetten, in uw papiercontainer 
(met blauwe deksel) doen of in een (ondergrondse) 
papier container gooien. Drankkartons (verpakkingen voor 
bijvoorbeeld melk, yoghurt en vruchtensappen) horen in uw 
vuilniszak of grijze container, omdat er metaal en plastic in 
zit. Ook vieze pizza- of gebaksdozen horen bij het restafval. 
Op groningen.nl/afval leest u wat wel en niet bij het oud 
papier kan. En waar bij u in de buurt een papiercontainer 
staat.

Kleding, schoenen en textiel wordt huis-aan-huis opgehaald 
of kunt u naar een inzamelpunt brengen. Ook kapotte 
maar wel schone kleding, schoenen en textiel kan worden 
hergebruikt, bijvoorbeeld als vulling voor autostoelen. Op 
groningen.nl/afval leest u wat wel en niet in de textielzak 
kan. En waar de inzamelpunten zijn.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) kunt u afhankelijk 
van waar u woont in uw groene container of vuilniszak 
doen. Wilt u een groene container maar heeft u die nog 
niet, kijk op groningen.nl/afval voor de voorwaarden.  
In Groningen wordt met gft-afval biogas en compost 
gemaakt. Op groningen.nl/afval leest u wat wel en geen 
gft-afval is. En hoe u grof tuinafval kunt wegbrengen of 
laten ophalen.

Grofvuil kunt u vier keer per kalenderjaar gratis weg-
brengen naar een afvalbrengstation. U kunt uw grofvuil 
ook laten ophalen. Op groningen.nl/afval leest u wat wel 
en geen grofvuil is. En hoe u grofvuil kunt laten ophalen 
en wat de kosten hiervan zijn.

Elektrische apparaten kunt u inleveren bij een 
afvalbrengstation (zie adressen rechtsonder aan deze 
pagina) of een winkel waar u een nieuw apparaat koopt. 
Kleine elektrische apparaten kunt u ook inleveren bij de 
chemokar of meegeven bij het huis-aan-huis ophalen van 
textiel. Grotere elektrische apparaten kunt u thuis gratis 
laten ophalen door de gemeente. Op groningen.nl/afval 
kunt u zich aanmelden voor het laten ophalen van grote 
elektrische apparaten.

Plastic, drankkartons (verpakkingen voor bijvoorbeeld 
melk, yoghurt en vruchtensappen) en metaal (zoals 
blikjes) kunt u in uw vuilniszak of grijze container doen. 
Die hoeft u niet te scheiden. In Groningen worden plastic, 
drankkartons en metaal achteraf uit het afval gehaald.  
Dit is goedkoper en de mate van scheiding is hoger dan 
bij vooraf scheiden. Grote, harde plastic voorwerpen 
(zoals tuinstoelen) kunt u naar een afvalbrengstation 
brengen. Dit kan vier keer per jaar gratis.

Klein gevaarlijk afval (kga) kunt u inleveren bij een 
afvalbrengstation of bij de chemokar. Bij veel winkels kunt u 
lege batterijen inleveren. Op groningen.nl/afval leest u wat wel 
en geen klein gevaarlijk afval is.

Duinkerkenstraat 99, 9723 BP Groningen
Open: maandag t/m vrijdag 08.00 - 16.30 uur,  
zaterdag 10.00 tot 15.00 uur. Telefoon: 050 533 96 00.

Electronstraat 2, 9743 AH Groningen
Open: maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.30 uur,  
zaterdag 10.00 tot 15.00 uur. Telefoon 050 312 40 60.

groningen.nl/afval
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