
Januari Februari Maart April

Mei Juni Juli Augustus

September Oktober November December

GROF AFVAL
Breng het gratis weg naar de Milieustraat 
of maak een afspraak met onze 
inzamelaar om het gratis op te laten halen 
op telefoonnummer 088 -102 33 40.

PMD (plastic, metaal, drankkartons) 

GFT  (groente-, fruit- en tuinafval) 

Papier 

Restafval 

Kerstbomen en takken 

 Wo 4 PMD 

 Ma 9 GFT 

 Wo 11 Kerstbomen 

 Vr 13 Restafval 

 Wo 18 PMD 

 Ma 23 GFT 

 Za 28 Papier 

Afvalkalender 2023

Hollandsche Rading en Westbroek 

 Wo 1 PMD 

 Vr 3 Restafval 

 Ma 6 GFT 

 Wo 15 PMD 

 Ma 20 GFT 

 Vr 24 Restafval 

 Za 25 Papier 

 Wo 1 PMD 

 Ma 6 GFT 

 Wo 15 PMD 

 Vr 17 Restafval 

 Ma 20 GFT 

 Za 25 Papier 

 Wo 29 PMD 

 Ma 3 GFT 

 Vr 7 Restafval 

 Wo 12 PMD 

 Do 13 Takken 

 Ma 17 GFT 

 Wo 26 PMD 

 Vr 28 Restafval 

 Za 29 Papier 

 Ma 1 GFT 

 Wo 10 PMD 

 Ma 15 GFT 

 Vr 19 Restafval 

 Wo 24 PMD 

 Za 27 Papier 

 Di 30 GFT 

 Di 6 GFT 

 Wo 7 PMD 

 Vr 9 Restafval 

 Ma 12 GFT 

 Di 20 GFT 

 Wo 21 PMD 

 Za 24 Papier 

 Ma 26 GFT 

 Vr 30 Restafval 

 Di 4 GFT 

 Wo 5 PMD 

 Ma 10 GFT 

 Di 18 GFT 

 Wo 19 PMD 

 Vr 21 Restafval 

 Ma 24 GFT 

 Za 29 Papier 

 Di 1 GFT 

 Wo 2 PMD 

 Ma 7 GFT 

 Vr 11 Restafval 

 Di 15 GFT 

 Wo 16 PMD 

 Ma 21 GFT 

 Za 26 Papier 

 Di 29 GFT 

 Wo 30 PMD 

 Vr 1 Restafval 

 Ma 4 GFT 

 Wo 13 PMD 

 Ma 18 GFT 

 Vr 22 Restafval 

 Wo 27 PMD 

 Za 30 Papier 

 Ma 2 GFT 

 Di 10 Takken 

 Wo 11 PMD 

 Vr 13 Restafval 

 Ma 16 GFT 

 Wo 25 PMD 

 Za 28 Papier 

 Ma 30 GFT 

 Vr 3 Restafval 

 Wo 8 PMD 

 Ma 13 GFT 

 Wo 22 PMD 

 Vr 24 Restafval 

 Za 25 Papier 

 Ma 27 GFT 

 Wo 6 PMD 

 Ma 11 GFT 

 Vr 15 Restafval 

 Wo 20 PMD 

 Za 23 GFT 

 Za 30 Papier 

Hollandsche Rading
en Westbroek



AFVALWIJZER GEBRUIKEN
Papier is een kostbare grondstof, die de gemeente De Bilt apart 
inzamelt. Nog duurzamer is het om te voorkomen dat papier 
afval wordt. Helpt u ons mee om het gebruik van papier terug te 
dringen door de AfvalWijzer op uw telefoon of via onze website 
te raadplegen? Download de gratis app om uw persoonlijke 
afvalkalender digitaal te raadplegen en een bericht te ontvangen 
wanneer u de kliko aan de straat kunt zetten. De app geeft ook 
informatie over afvalscheiding. Wij streven ernaar om de kalender 
op termijn niet meer in gedrukte vorm te verspreiden. Dank voor uw 
medewerking!

OPHAALDAGEN
Maandag: GFT-afval uit keuken en tuin
Hoe vaak? Om de twee weken. In de maanden juni, juli en augustus 
elke week.
Woensdag: Plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons
Hoe vaak? Om de twee weken.
Vrijdag: Restafval
Hoe vaak? Om de drie weken.
Zaterdag: Papier
Hoe vaak? Maandelijks wordt papier met hulp van vrijwilligers 
ingezameld.

Let op de afwijkende inzameldata rond de feestdagen.

WANNEER KLIKO AAN DE STRAAT? 
Uw kliko mag de avond vóór de inzameldag vanaf 20.00 uur aan de 
straat staan, met een goed gesloten klep, zonder afval ernaast.
De kliko kan de volgende morgen vanaf 7.30 uur geleegd worden. Na 
het legen moet uw kliko voor 20.00 uur weer op eigen terrein staan.

MILIEUPAS 
Als u gebruik maakt van ondergrondse verzamelcontainers of de 
Milieustraat heeft u een milieupas nodig. Deze hoort bij uw woning. 
Kwijtgeraakt? Een vervangende milieupas kunt u digitaal aanvragen 
via www.debilt.nl/afval. Bij een verhuizing laat u de milieupas op het 
oude adres achter.

GROENTE, FRUIT EN TUINAFVAL 
Groente- en fruitafval uit de keuken en ander composteerbaar 
materiaal, zoals fijn tuinafval, doet u in de groene kliko. Denkt u 
hierbij aan vlees- en etensresten, schillen, klokhuizen, plantenresten 
en eierschalen. Hiervan wordt compost gemaakt. Om het u 
gemakkelijker te maken in de keuken kunt u een gratis geurvrij, 
afsluitbaar GFT-bakje afhalen op de Milieustraat. Heeft u veel 
tuinafval, dan kunt u een extra GFT-kliko aanschaffen. Kijk hiervoor op 
www.debilt.nl/afval.

PLASTIC, METAAL EN DRANKKARTONS 
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons 
doet u in de PMD-kliko met de oranje deksel of de ondergrondse 
verzamelcontainer voor PMD. 
Plastic verpakkingen zijn onder andere: lege bakjes en zakjes voor 
groenten, yoghurtbekers, flacons voor shampoo, knijpflessen voor 
sauzen, boterkuipjes, plastic tasjes, verpakkingen van kaas en 
vlees, zakken voor pasta. Metalen verpakkingen zijn bijvoorbeeld: 
aluminiumfolie, conservenblikken, dopjes van bierflessen, 
schroefdeksels, stalen siroopflessen. Bij drankenkartons gaat het 
onder andere om: lege kartonnen melk- en vlapakken, kartonnen 
pakjes voor soep en pastasaus, kartonnen pakken voor frisdrank en 
vruchtensappen. U hoeft de verpakkingen niet om te spoelen, maar 
ze moeten wel leeg zijn.

RESTAFVAL
Restafval is al uw huishoudelijk afval behalve groente-, fruit- 
en tuinafval, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen, 
drankenkartons, papier, textiel, glas, grond, stenen, elektrische 
apparaten en chemisch afval. Dit zijn waardevolle grondstoffen die we 
gescheiden inzamelen. Zo dragen we bij aan een schoner milieu. 

SNOEIHOUT
Tweemaal per jaar kunt u uw snoeiafval langs de straat aanbieden. 
U vindt de data op de kalender. Het snoeiafval moet handzaam 
gebonden zijn. Beperk uw bundels tot maximaal 75 centimeter 
doorsnede en 150 centimeter lengte. Stammen, stobben en los 
materiaal moet u zelf naar de Milieustraat brengen.

GLAS, TEXTIEL EN SCHOENEN 
In alle dorpen staan bakken voor uw glazen potten en flessen 
en containers waar u uw textiel en schoenen in kwijt kunt. Is de 
container vol? Breng het dan naar de Milieustraat of kom later terug. 
Plaats het niet naast de container!

BRUIKBARE SPULLEN 
Nog bruikbare spullen kunt u inleveren voor hergebruik bij de 
kringloopwinkels van Emmaus aan de Julianalaan 27 in Bilthoven 
(030 – 225 31 26) en Burgemeester de Withstraat 18 in De Bilt 
(030 – 221 05 13) en bij Stichting Kringloop ’t Groene Hart aan de 
Looydijk 96 in De Bilt (06 - 49 57 44 56).

GROF AFVAL 
Bel voor een afspraak met onze inzamelaar naar 
telefoonnummer 088 – 102 33 40. 

Grof afval, elektrische apparaten of oud ijzer kunt u laten ophalen. 
Maak daarvoor tussen 9.00 en 17.00 uur een afspraak en geef door 
om welke spullen of welk materiaal het gaat. Zet dit niet eerder dan 
op de afgesproken dag, maar wel voor 7.30 uur, aan de straat. Losse 
materialen gebonden aanbieden. Kijk op www.debilt.nl/afval voor 
overige voorwaarden en welke materialen u zelf naar de Milieustraat 
moet brengen.

MILIEUSTRAAT 
De Milieustraat aan Weltevreden 22 in De Bilt is geopend op maandag 
van 13.00 tot 16.00 uur en dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 
16.00 uur. De Milieustraat is uitsluitend toegankelijk voor inwoners 
van de gemeente De Bilt, op vertoon van uw milieupas. U kunt 
hier alle vormen van grof afval aanbieden, behalve bedrijfsafval en 
ongescheiden bouw- en sloopafval. Hier wordt op gecontroleerd. Ook 
fijn huishoudelijk restafval mag u hier niet aanbieden. Kijk op onze 
website www.debilt.nl/afval welke soorten afval u hier gescheiden 
kunt aanbieden en welke regels er gelden voor het aanbieden van 
asbest.

HOU HET DORP SCHOON! 
Zet alstublieft nooit afval naast uw kliko of de (ondergrondse) 
verzamelcontainer. Wanneer u geen kliko heeft, geeft uw milieupas 
toegang tot alle verzamelcontainers in de gemeente. Kies bij storing 
indien mogelijk voor een andere container of neem uw afval weer 
terug. Op de ondergrondse verzamelcontainer staat hoe u storingen 
en illegaal bijgeplaatst afval kunt doorgeven. Op het bijplaatsen van 
afval staat een boete die kan oplopen tot enkele honderden euro´s.




