
Groen en afvalvrij 
Tips voor in en rond het huis

Nieuws rond 
de feestdagen
Geen inzameling op feestdagen
Op 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag zamelt 
Circulus-Berkel geen huishoudelijk afval in. 
Kijk voor de vervangende inzameldagen op de 
digitale afvalkalender op www.circulus-berkel.nl

of de app van Circulus-Berkel. Plaats ook op de 
inhaaldagen uw container vóór 7.30 uur aan de weg. 

Gewijzigde opening
Ook ons KlantContactCentrum en het Recycleplein aan de 
Aruba zijn op feestdagen gesloten. Op 24 en 31 december 
gaan we eerder dicht: het Recycleplein om 15.30 uur en het 
KlantContactCentrum om 16.00 uur

Drukte op Recycleplein
Tussen kerst en oud en nieuw is het naar verwachting extra druk 
op het Recycleplein aan de Aruba. Houd rekening met langere 
wachttijden of probeer uw bezoek op een ander moment te plannen.

Geen opruimactie vuurwerkafval
Het is een mooie traditie in Apeldoorn: jongeren die op 1 januari 
samen vuurwerkresten opruimen en wegbrengen tegen een kleine 
beloning. Maar… vuurwerk is dit jaar verboden, dus gaat ook de 
vuurwerkactie van 2021 niet door. 

Kerstboominzameling 
vernieuwd

Wij wensen u 
fijne feestdagen!

Circulus-Berkel komt van 7 tot en met 20 
januari bij alle inwoners van de gemeente 
Apeldoorn in de straat om de kerstbomen in te 
zamelen. Weten wanneer we bij u langskomen? 
Dat ziet u in de digitale afvalkalender en app 
van Circulus-Berkel. U herkent uw inzameldag 
aan het kerstboompje. 

Zo gaat de inzameling in zijn werk
Leg uw kerstboom op de inzameldag zonder 
pot en versiering voor 7.30 uur aan de 
weg. Doe dit op de plek waar u normaal de 
container zet. Woont u in een appartement? 
Dan legt u de kerstboom in de buurt van de 
ondergrondse restafvalcontainer. 

Wegbrengen
Zelf uw kerstboom wegbrengen kan ook. 
Op 7, 8 en 9 januari kunt u uw kerstboom 
gratis wegbrengen naar het Recycleplein in 
Apeldoorn. U kunt terecht op het inleverplein 
voor gratis afvalsoorten, ingang Aruba 12. 
Openingstijden: van 7.45 tot 16.30 uur. 
Let op: er is geen speciale avondopenstelling 
voor het wegbrengen van kerstbomen!

Net en pot bij restafval
Koopt u een kerstboom? Vaak wordt deze 
verpakt in een net. Doe dit net niet bij het 
pmd: de netten veroorzaken storingen in de 
sorteerinstallaties waar het pmd verwerkt wordt. 
Doe het net daarom bij het restafval. Ook de lege 
pot van de kerstboom mag niet bij het pmd, dit is 
restafval of kan gratis ingeleverd worden als hard 
kunststof op het Recycleplein. Kijk voor meer 
informatie en tips over de kerstboominzameling 
op www.circulus-berkel.nl of de app van 
Circulus-Berkel.

Van uw kerstboom wordt 
compost gemaakt.

Bekijk uw inzameldag 
op app of website

Leg de boom voor 
7.30 uur aan de weg

Circulus-Berkel 
haalt uw boom op

De bomen worden 
versnipperd

Er wordt compost 
van gemaakt

Vraag het Circulus-Berkel!

Vraag: Het vriest en mijn container 
is niet geleegd. Wat nu?

Antwoord: Bij vorst kan het voorkomen dat 
de inhoud van uw container vastvriest. De 
inzamelwagen schudt de container stevig heen 
en weer maar soms komt de inhoud dan niet 
of niet helemaal los. Een vervelend ongemak, 
omdat we er niet voor terug kunnen komen. 
Bij restafval is ook een lediging geregistreerd 
waarvoor u moet betalen. Probeer vastvriezen 
daarom te voorkomen. Zet de container voor 
het aanbieden op een beschutte plek of steek 
de inhoud voorzichtig los. Bij gft kunt u een 
dun laagje krantenpapier onderin de container 
leggen. Meer tips vindt u op onze website. 

Ook een vraag voor het KlantContactCentrum?
Op www.circulus-berkel.nl vindt u een overzicht met veelgestelde 
vragen. U kunt ons ook WhatsAppen, mailen of bellen! 
WhatsApp: 06 - 10 50 73 00, mailformulier op www.circulus-berkel.nl 

telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag)

Corona nieuws
De inzameling vindt volgens de gebruikelijke planning plaats. 
Zorg dat uw container om 7.30 uur aan de weg staat. Doe dit op 
een voor ons goed bereikbare plek, nu er mogelijk meer geparkeerde 
auto’s zijn door thuiswerken. Uw inzameldagen vindt u op de app en 
www.circulus-berkel.nl.

Het Recycleplein is geopend, maar wel kunnen er langere wachttijden 
zijn. Houd voldoende afstand. Bezoek bij gezondheidsklachten het 
Recycleplein niet.
Gebruikte mondkapjes, papieren zakdoekjes en handschoentjes 
moeten in een goed afgesloten vuilniszak bij het restafval.

Kijk voor het laatste nieuws op www.circulus-berkel.nl. 
Pas goed op uzelf en op elkaar!

In veel huiskamers zorgt een kerstboom voor sfeer en gezelligheid. Gelukkig 

duurt het nog even, maar als u in januari uw naaldboom weer kwijt wilt, is het 

handig om te weten hoe de inzameling geregeld is. Dat is nu nog makkelijker: 

uw boom wordt aan huis ingezameld, aanmelden hoeft niet meer!


