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Afval aan huis en wegbrengen in de buurt Waar hoort het in?

Plastic
verpakkingen

PMD zak en 
ondergrondse 
container

Metalen
verpakkingen

Drankenkartons

Papier 
en Karton

Papier-
rolemmer en 
ondergrondse 
container

Glazen 
verpakking

Glas- 
container

Textiel 
Bied textiel aan in 
gesloten plastic zak

Textiel-
container

Keuken afval

G.f.t. 
Rolemmer

Fijn tuinafval

Restafval
Grijze 
rolemmer en
ondergrondse 
container

Mijn afvalwijzer op telefoon/ tablet/ computer?
Download de Afvalwijzer App gratis in de App Store (voor Iphone) 
of  Google Play (Android) of kijk op raadpleeg www.mijnafvalwijzer.nl 
voor de inzameldagen, informatie en nieuws. Ga naar mijnafvalwijzer.nl 
of scan de QR code

http://www.mijnafvalwijzer.nl
http://mijnafvalwijzer.nl


Afval wegbrengen naar De Boeg

Ecostations 
De Hemmen en 
De Boeg

Bij de ecostations aan De Hemmen en 
De Boeg kun je het meeste afval gratis 
kwijt. Om het betaalbaar te houden zijn 
wat huisregels opgesteld:

-Lever je afval bij het juiste ecostation in

-Alleen voor inwoners van 
Smallingerland.  
Wij vragen je legitimatiebewijs

-Afval gescheiden aanbieden 
(voor ongescheiden afval krijg je een 
rekening)

-Scheid het afval alvast thuis voor een 
soepele doorgang op het perron

-Maximaal 6 bezoekers op het perron

-Zwarte grond, per adres per jaar 400 
kilo gratis. Kom je daarboven dan krijg 
je een rekening.

Openingstijden 
Maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 16.45 uur
Zaterdag van 09.00 tot en met 14.45 uur.

Adres
De Hemmen 99 en 
De Boeg 5, Drachten
  

Klein 
Chemisch afval

Vlakglas

Metaal

Grofvuil
Soort bij soort, alvast 
thuis scheiden

Hout

Afval wegbrengen naar De Hemmen

Alle elektrische 
apparaten

Grof tuinafval

Asbest
www.smallingerland.nl 
zoek op Asbest

Puin

Spullen wegbrengen naar de Kringloop Kringloopwinkels 
Lever nog goede spullen voor een 2e leven in  
bij bijvoorbeeld Warenhuis de Kringloop 
(De Giek 12) of Hart in Friesland (De Hemmen 12). 
Of ga naar het Repaircafe om spullen te laten 
repareren (www.repaircafedrachten.nl) 

Herbruikbare
spullen

Spullen terug brengen naar winkels    

Waar je het 
koopt lever je
het ook in

                 
Grofvuil laten ophalen?
Je kunt maximaal 4 keer per jaar je grofvuil op afspraak laten ophalen.
Per keer maximaal 1,5 m3 gratis
Bel minimaal 1 week van te voren.
Kijk voor meer informatie op www.smallingerland.nl en www.mijnafvalwijzer.nl

Contact
Voor vragen/ afspraken/ pasje ondergrondse container
Bel:  0512-581700 / 0512-581234
E-mail: afval@smallingerland.nl
Bezoek: Tussendiepen 78 9206 AE Drachten

http://www.repaircafedrachten.nl
http://www.smallingerland.nl
http://www.mijnafvalwijzer.nl

