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Tuinkorf voor uw
blad- en snoeiafval
Garden waste collection points



In uw buurt staat een tuinkorf. U kunt hier uw blad- en snoeiafval 
uit uw tuin in kwijt. 

In your neighbourhood there is a garden waste collection point 
for leaf and pruning waste.

Wat mag er in de tuinkorf:
Wel:
¡ Takken in kleine stukken geknipt
¡ Bladeren
¡ Bloemen
¡ Gras
¡ Snoeiresten van planten en bomen

Niet:
¡ Geïmpregneerd hout
¡ Schuttingen
¡ Pallets
¡ Restafval
¡ (Plastic) plantenpotten

Wij maken er compost van
Van uw tuinafval maken we compost. 
Dit compost gebruiken we weer voor 
Amsterdamse plantsoenen en parken. 
Zo wordt het tuinafval duurzaam 
verwerkt tot een nieuwe grondstof.

Adopteer een tuinkorf
Voor elke tuinkorf zoeken we een 
adoptant. Een buurtbewoner die de korf 
in de gaten houdt en aanspreekpunt is 
voor de gemeente. Wilt u deze taak op 
zich nemen? Stuur een mail naar 
tuinkorven@amsterdam.nl.

What is allowed in the garden waste 
collection points:
Allowed:
¡ Branches cut into small pieces
¡ Leaves
¡ Flowers
¡ Grass
¡ Pruning residue from plants and trees

Not allowed:
¡ Impregnated wood
¡ Fences
¡ Pallets
¡ Residual waste
¡ (Plastic) plant pots

We process it into compost
From your garden waste we make 
compost. We then use this compost in 
Amsterdam's parks and gardens.
This way, garden waste is sustainably 
processed into a new raw material.

Adopt a garden waste collection point
We are looking for an adopter for each 
garden waste collection point. A local 
resident who keeps an eye on the 
garden waste collection point and is the 
contact person for the municipality. 
Would you like to take on this task? 
Send an email to 
tuinkorven@amsterdam.nl.

Voor meer informatie kijkt u op naar amsterdam.nl/gft.
For more information go to amsterdam.nl/waste.
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