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Oud papier inzameling

Gebied A (1e zaterdag v/d maand)

Klarenbeek / Voorst / Bussloo

Door: muz.ver. Klarenbeek / St. Jufaco / 
Basisschool Sjaloom & St. Martinus

Het gebied ten zuiden van de 
Zutphenseweg, vanaf de grens 
met Apeldoorn tot aan de rotonde 
Withagenweg, Withagenweg, Kneuterstraat 
tot Stronkseweg exclusief de woningen. 

Vanaf kruispunt Posterenk / Molenallee 
tot Knibbelallee / Soerhuislaan / 
Zutphenboerlaan / Rijksstraatweg vanaf 
kerkhof (richting Voorst) / Houtwalstraat 
nr. 4 en 6 inclusief alle woningen.

Gebied B (2e zaterdag v/d maand)

Terwolde / De Vecht / Nijbroek / 
Teuge / Wilp-A.

Door: Sup.ver. Ons Genoegen / basisschool 
st. Antonius / Basisschool De Zaaier / NH 
Kerk Nijbroek / PC-LR De Enkruiters

Het gebied ten noorden van de 
Zutphenseweg, vanaf de grens met 
Apeldoorn tot aan de rotonde Withagen- 
weg / Withagenweg / Kneuterstraat 
tot Stronkseweg / Stronkseweg / 
Grotenhuisweg en ten westen van 
H.W. Iordensweg (Posterenk tot aan de 
Zonnenbergstraat incl. Noordijkpad en 
Wolbospad) met alle woningen daaraan 
grenzend. Zonnenbergstraat incl. 
Leigraaf / Hartelaar alle woningen / Oude 
Wezeveldseweg / Quabbenburgerweg 
vanaf nr. 7 / alles ten noorden van 
de Blikkenweg, Kruisvoorderweg, 
Hunderenslaan / Terwoldseweg vanaf 
nr. 24 / Dijkhofstraat.

Gebied C (3e zaterdag v/d maand)

Twello

Door: SV Twello

Het middengebied van het dorp Twello, 
begrensd door de spoorlijn Apeldoorn-
Deventer, H.W. Iordensweg exclusief 
woningen tot aan de Zuiderlaan / 
Doornweerdstraat / Zuiderlaan tot aan de 
rotonde bij Jupiter.

Gebied D (4e zaterdag v/d maand)

Twello / Wilp / Steenenkamer

Door: SV Twello / Muz.ver. Cresendo / 
Muz.ver. Excelsior

Het gebied ten oosten van de H.W. 
Iordensweg vanaf Zonnenbergstraat tot aan 
de Domineestraat, Spoorlijn Apeldoorn-
Deventer. Het gebied ten noorden van die 
spoorlijn. 

Vanaf rotonde Hartelaar, tot aan Oude 
Wezeveldseweg, Quabbenburgerweg 2, 
3 en 5, Blikkenweg, Kruisvoorderweg, 
Hunderenslaan inclusief alle woningen. 
Terwoldseweg tot nr. 24 / Rijksstraatweg / 
Steenenkamer / Wilpseklei / Houtwal 
nr. 2 / Marsstraat / Rijksstraatweg tot aan 
begraafplaats Voorst / Molenallee tot aan 
Knibbelallee.

Inzamelgebieden oud papier
Aanbieden papier in container of in kleine pakketten 
 Oud papier wordt maandelijks ingezameld met inzet van vrijwilligers van verenigingen / scholen
 Op zaterdag om 8.00 uur aan de openbare weg
 Papier wordt ingezameld met de papiercontainer met blauwe deksel
 Papier mag ook nog steeds aangeboden worden in handzame dozen. NIET TE ZWAAR: de 

inwerphoogte in de vrachtwagens is namelijk hoog!
 Deze gebiedsindeling geldt ook voor de papierinzameling van de verzamelcontainerroute.
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