
Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Enschede zonder afval

Samen houden we Enschede schoon. Zo doen we dat!

Mensen brengen door Corona veel tijd thuis door en produceren daardoor 
meer afval. In Enschede zien we ook een stijging. Mensen ruimen 
bijvoorbeeld hun huis lekker op, waardoor er meer grof afval aangeboden 
wordt. Grof afval is afval (huisraad, zoals meubels) dat niet kan worden 
gescheiden en niet in uw grijze container of verzamelcontainer past. 
Daardoor wordt er soms grof afval naast de containers gezet. En dat is 
niet de bedoeling, want samen houden we Enschede schoon! 

Waar moet je met al dat grof afval naartoe en wat kost dat dan precies? 
Wij vertellen je er graag alles over in deze rubriek. 

Heel veel mensen zetten zich dagelijks actief in om Enschede schoon 

te houden. Jij ook? En wil je jouw initiatief delen met Enschede? Laat 

het ons weten via het contact formulier op twentemilieu.nl/contact. 

En wie weet zien we jouw verhaal in de volgende rubriek! 

Vaak is opruimen een hele klus. Door de jaren heen verzamel je meer spullen dan 
je van tevoren zou denken. En niet alleen kleine prulletjes, maar ook grotere 
meubels. De spullen die je niet meer gebruikt en niet wilt verkopen kunnen 
natuurlijk naar het afvalbrengpunt, maar het is nog beter om ervoor te zorgen 
dat ze hergebruikt worden. Hoe dan? Door je meubels gratis op te laten halen 
door de afhaalservice van Het Goed. 

Het weggooien van goede spullen is zonde. Meubels die heel, schoon en netjes zijn, 
kunnen nog goed gebruikt worden door iemand anders. Veel mensen zijn super blij 
met een gave retrostoel of lamp. Hoe weet je of jouw meubelstuk geschikt is om aan 
Het Goed te schenken? Het Goed gaat via een stappenplan te werk:  

1. Breng de spullen die je niet langer wilt hebben langs bij Het Goed aan de  
Lonnekerbrugstraat 99. Op het terrein staan borden die je verwijzen naar 
‘ontvangst goederen’. Hier staan medewerkers klaar die de spullen van je 
aannemen. Ben je niet in staat om zelf de spullen langs te brengen? Maak dan een 
afspraak om je spullen of meubels gratis op te laten halen door de ophaalservice.  

2. Spullen en meubels die binnenkomen worden gelijk gecontroleerd of ze  
netjes en schoon zijn. Beschadigde of vieze artikelen worden niet aangenomen. 

3. Nadat er een prijskaartje aan je spullen is gehangen door het personeel,  
gaat het regelrecht de winkel in. 

4. Een blije klant koopt jouw artikel en gaat naar huis met een mooi meubelstuk.

Geef je spullen door!

Zo helpen wij mee aan een schoner Enschede
Om de afvaldump naast de container tegen te gaan namen we vorig jaar een 

aantal maatregelen. Rondom een aantal afvalcontainers plaatsten we 

stoepcommunicatie. Dit zijn plekken waar veel grof afval naast de container wordt 

gezet. De boodschap op de stoep laat zien waar jij terecht kan met je grof afval. 

Handig toch? Zo houden we samen Enschede schoon!  

Heb je grof afval zoals, meubels, kasten, stoelen, bedden, lattenbodems, gordijnen, 
tuinmeubilair enzovoort dat niet in jouw grijze container of de verzamelcontainer past? 
Dan heb je drie mogelijkheden: 

• Je kunt het tot 75 kilo per jaar gratis wegbrengen naar een van de drie 
afvalbrengpunten; 

• Je kunt het tegen betaling door Twente Milieu laten ophalen bij je thuis; 
• Is jouw stoel of bank nog niet versleten? Dan kun je het aanbieden bij een van de 

kringloopwinkels of op de weggeefhoek op Facebook!

Wat betekent het stortquotum voor jou? Wanneer je zelf grof afval naar een 
afvalbrengpunt brengt, zijn de eerste 75 kilo gratis. Kom je boven de 75 kilo, dan zijn de kosten 
€ 1,50 per 10 kilo. Kijk voor het gehele overzicht van de tarieven op twentemilieu.nl

Wat weegt nu gemiddeld een kast, stoel of bed? Hieronder staan enkele voorbeelden: 

Hier kun je jouw grof afval kwijt

Riskeer geen boete!
Wij vinden een schone, hele en veilige leefomgeving voor 
iedereen heel belangrijk. Laat jij grof afval en huisraad 
rondslingeren? Dan kun je een boete krijgen van 95 euro 
(excl. administratiekosten). Zonde toch? Riskeer geen boete 
en kijk voor meer informatie op www.twentemilieu.nl. 

Grof afval inleveren

± 60 kg

De gemeente Enschede vindt een schone, hele en veilige leefomgeving voor iedereen heel belangrijk. Op het laten 
rondslingeren van grof afval en huisraad staat een boete van 95 euro (exclusief administratiekosten). Kijk voor meer 
informatie op www.twentemilieu.nl.

± 8 kg

± 60 kg

± 7 kg

± 12 kg

± 65 kg

Meer informatie over afval scheiden? Kijk op www.twentemilieu.nl

Heeft u grof afval zoals, meubels, kasten, stoelen, bedden, lattenbodems, gordijnen, tuinmeubilair enzovoort dat niet in uw 
grijze container of de verzamelcontainer past? Dan heeft u drie mogelijkheden:
• U kunt het tot 75 kilo per jaar gratis wegbrengen naar een van de drie afvalbrengpunten;
• U kunt het door Twente Milieu laten ophalen bij u thuis;
• Is uw stoel of bank nog te niet versleten? Dan kunt u het wellicht ook aanbieden bij een van de kringloopwinkels, 

Wat betekent het stortquotum voor u ? Wanneer u zelf grof afval naar een afvalbrengpunt brengt, zijn de eerste 75 kilo 
gratis. Komt u boven de 75 kilo dan zijn de kosten € 1,50 per 10 kilo. 

Wat weegt nu gemiddeld een kast, stoel of bed? Hieronder staan enkele voorbeelden:

DE EERSTE 75 KILO GRATIS

HANDHAVING

WAT WEEGT HOEVEEL?

BANK
2-ZITS 

TAPIJT
LAAGPOLIG

BED
1-PERSOONS

STOEL
EETKAMER

MATRAS
1-PERSOONS

TUINSTOEL
KUNSTSTOF

Gratis grofvuil naar de afvalbrengpunten brengen tot 75 
kilo voor huishoudens in Enschede

De gemeente Enschede zet zich in op een schone, hele en veilige 
leefomgeving voor iedereen.Handhaving op rondslingerend afval en 
huisraad heeft hoge prioriteit. Overtreders krijgen een boete van 90 
euro.

Maar wat weegt nu hoeveel?

± 60 kg

3-zits ± 90 kg
hoekbank ± 150 kg

± 65 kg

3-zits ± 75 kg

2-zits bank kast

± 3 kg

staande lamp ± 10 kg

tafellamp

± 7 kg

stoel

± 2 kg

gordijnen

± 8 kg

hoogpolig ± 22 kg

kleed

± 10 kg

kunststof ± 6 kg

tuinstoel

± 60 kg

bed

± 12 kg

2 persoons ± 20 kg

matras
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KAST
2-DEURS

De hiernaast en boven 

genoemde gewichten 

zijn gemiddelden. 

Door ander materiaal-

gebruik en een andere 

grootte kan het gewicht 

van uw voorwerp 

verschillen.± 4 kg

Samen houden we Enschede schoon

Doe jij 
ook mee?

De hiernaast en boven 
genoemde gewichten
zijn gemiddelden.
Door ander 
materiaalgebruik
en een andere
grootte kan het  
gewicht van uw 
voorwerp verschillen.

!


