
Werkwijze bij gratis afvalstromen
Wanneer u gratis afvalstromen wegbrengt naar Apeldoorn, 

Doesburg, Vaassen of Zutphen, gaat u eerst naar het gratis deel 

van het Recycleplein en pas daarna naar het betaalde deel. In 

Deventer is er voor de gratis afvalstromen een aparte locatie op 

de Duurstedeweg.

Werkwijze bij betaalde afvalstromen
Onze Recyclepleinen werken met een weegbrug. Die weegt 

de hoeveelheid afval in uw auto bij binnenkomst en bij vertrek, 

waarna kan worden afgerekend. Voor betaalde afvalstromen 

rijdt u de weegbrug op en meldt u zich via de intercom bij de 

portier als inwoner van Voorst. De portier noteert daarna uw 

postcode en huisnummer, waarna de slagboom opent.

Algemene spelregels
Op onze Recyclepleinen gelden de volgende spelregels.

   Houd kinderen en honden in de auto.

   Volg altijd de aanwijzingen van de acceptant.

   Betalen kan alleen met pinpas.

 

Spelregels asbest
   Verpak asbest thuis in een dubbele laag doorzichtig plastic  

en plak de naden goed af.
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Tarieven
Tarieven 2018 voor inwoners uit Voorst

Zutphen Starttarief Per 20 kg

Asbest € 18,00 € 3,60

Autobanden met velg, grof huis-

houdelijk afval, geïmpregneerd 

hout, dakleer, niet-schoon puin, 

matrassen, tapijt

€ 12,80 € 2,55

Snoeiafval, hout (onbehandeld 

of geverfd), schoon puin
€ 4,10 € 0,82

Vaassen Per 10 kg in €

Hout (onbehandeld) en puin 

(schoon)
€ 0,85

Snoeiafval € 0,41

Asbest € 1,80

Alle overige betaalde afval-

stromen
€ 1,85

Doesburg Per 10 kg in €

Snoeiafval € 0,30

Autobanden met velg, gips, 

grond, schoon puin
€ 0,86

Asbest € 1,80

B-hout, C-hout, bouw- en 

sloopafval, dakleer, grof huis-

houdelijk afval, matrassen en 

vloerbedekking

€ 1,83

Deventer Per 10 kg in €

Snoeiafval € 0,41

Alle overige betaalde afval-

stromen
€ 1,80

Apeldoorn Per 10 kg in €

Alle betaalde afvalstromen € 1,80

Kies voor elkaar. Minder afval, meer grondstoffen.

Bent u inwoner van de gemeente Voorst? Dan bent u van harte welkom op 
de Recyclepleinen van Circulus-Berkel in Zutphen, Vaassen, Apeldoorn en 
Deventer. U kunt daar terecht voor het brengen van diverse soorten afval 
en recyclebare grondstoffen.
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Gratis wegbrengen
Op de Recyclepleinen van Circulus-Berkel kunnen inwoners 

van Voorst de volgende afvalstromen gratis kwijt:

   autobanden zonder velg (max. 5 stuks per jaar)

   bakolie en frituurvet

   batterijen

   e-goed

   harde kunststoffen (zoals tuinstoelen)

   klein chemisch afval (alleen gratis in Zutphen,  

Apeldoorn, Vaassen en Doesburg)

   oud ijzer

   papier en karton

   piepschuim

   plastic verpakkingen, metalen verpakkingen  

en drankpakken (pmd)

   taxussnoeisel (alleen van 15 juni tot 31 aug)

   textiel en kleding

   verpakkingsglas

   vlakglas en ruiten

Betaald wegbrengen
Op de Recyclepleinen van Circulus-Berkel

kunnen inwoners van Voorst de volgende

afvalstromen betaald wegbrengen. 

De tarieven vindt u in bovenstaand overzicht:

   asbest (dubbel verpakt in doorzichtig plastic, max. 10m2  

per jaar, alleen naar locaties Zutphen, Vaassen, Doesburg)

  autobanden met velg

  bouwafval

  dakleer

  gips

  grof huishoudelijk afval

  hout (geïmpregneerd, onbehandeld of geverfd)

  klein chemisch afval (Deventer; overige Recyclepleinen gratis)

  matrassen

  mestafval (hobbymatig)

  niet-schoon puin

  schoon puin

  snoeiafval (geen stronken, stobben of wortels)

  tapijt en vloerbedekking

Kies voor elkaar. 

Waar kunt u terecht?

  Maandag t/m zaterdag van 07.45 tot 16.30 uur

Op feestdagen zijn wij gesloten; op Goede Vrijdag 

en Bevrijdingsdag zijn wij geopend.

Op kerstavond en oudjaarsdag sluit het Recycleplein 

om 15.30 uur (indien deze op een werkdag vallen) of 

om 13.00 uur (indien deze op zaterdag vallen).

Locatie Openingstijden

Recycleplein Apeldoorn

Aruba 16

7332 BK Apeldoorn

Route berekenen

  Dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur

  Zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

Iedere eerste zaterdag van de maand en met feestdagen 

is het Recycleplein gesloten.

Locatie Openingstijden

Recycleplein Doesburg

Parallelweg Den Helder 4

6982 DV Doesburg

Route berekenen

Minder afval, meer grondstoffen.

Wat u gratis en betaald kunt wegbrengen

  Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur

  Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

Op feestdagen zijn wij gesloten; op Goede Vrijdag en 

Bevrijdingsdag zijn wij geopend.

Op kerstavond en oudjaarsdag sluit het Recycleplein 

om 15.30 uur (indien deze op een werkdag vallen) of 

om 14.00 uur (indien deze op zaterdag vallen).

Locatie Openingstijden

Recycleplein Duurstedeweg 6

Duurstedeweg 6

7418 CK  Deventer

Route berekenen

https://www.google.nl/maps/dir//Aruba+16,+Apeldoorn/@52.181951,5.9828523,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x47c7b8c3cad24d9b:0xd6ad7958a904bb43!2m2!1d5.9850463!2d52.181951
https://www.google.nl/maps/dir//52.0067931,6.1557983/@52.0058417,6.1525152,15z/data=!4m2!4m1!3e0
https://www.google.nl/maps/dir//Duurstedeweg+6,+Deventer/@52.2499701,6.1786393,15.55z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c7ea5145461297:0x33e8e7285b391cbe!2m2!1d6.1818696!2d52.2489338!3e0
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Kies voor elkaar. Minder afval, meer grondstoffen.

  Dinsdag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur

  Zomerperiode vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur

  Zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur

Op feestdagen zijn wij gesloten. Op Goede Vrijdag en 

Bevrijdingsdag zijn wij geopend.

Op kerstavond en oudjaarsdag sluit het Recycleplein  

om 16.00 uur (indien deze op een werkdag vallen) of  

om 14.00 uur (indien deze op een zaterdag vallen).

  Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur

  Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

Op feestdagen zijn wij gesloten; op Goede Vrijdag en 

Bevrijdingsdag zijn wij geopend.

Op kerstavond en oudjaarsdag sluit het Recycleplein  

om 15.30 uur (indien deze op een werkdag vallen) of  

om 14.00 uur (indien deze op zaterdag vallen).

  Maandag t/m vrijdag 8.00 tot 16.00 uur

  Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Op feestdagen zijn wij gesloten; op Goede Vrijdag en 

Bevrijdingsdag zijn wij geopend.

Op kerstavond en oudjaarsdag sluit het Recycleplein 

om 15.00 uur (indien deze op een werkdag vallen) of  

om 13.00 uur (indien deze op zaterdag vallen).

Locatie

Locatie

Locatie

Openingstijden

Openingstijden

Openingstijden

Recycleplein Vaassen

Talhoutweg 26

8171 MB Vaassen

Route berekenen

Recycleplein Westfalenstraat

18-20

Westfalenstraat 18-20

7418 DB  Deventer

Route berekenen

Recycleplein Zutphen

Boggelderenk 3

7207 BW Zutphen

Route berekenen

Via de website voor veelvoorkomende 

vragen en het contactformulier.

www.circulus-berkel.nl

Via de telefoon voor persoonlijke 

vragen, klachten en problemen

0900 9552 (gebruikelijke belkosten).

Via WhatsApp voor persoonlijke 

vragen, klachten en problemen.

06 10507300

Volg ons op:

Contact en informatie op maat

facebook.com/CirculusBerkel @Circulus_Berkel

https://www.google.nl/maps/dir//Talhoutweg+26,+8171+MB+Vaassen/@52.295125,5.9892675,15.34z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c7c4280ac6e18f:0x72cecd0a46979fe8!2m2!1d5.9931483!2d52.296233!3e0
https://www.google.nl/maps/dir//Westfalenstraat+18,+7418+DB+Deventer/@52.2452105,6.1893898,15.32z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c7ebabb6b8aee7:0xc496acf36053230a!2m2!1d6.1892808!2d52.2451233!3e0
https://www.google.nl/maps/dir//Circulus-Berkel+Recycleplein+Zutphen,+Boggelderenk+3,+7207BW+Zutphen/@52.1186279,6.2178203,14.89z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c793fca69d660d:0xceef8c742b9a298d!2m2!1d6.224545!2d52.121152!3e0

