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Inzameling metalen 

Sinds mei 2019 vindt er inzameling plaats van metalen. 
Het initiatief wordt gedragen door de beide plaatselijke kerken 
(Hervormde en Gereformeerde kerk). 

Uiteraard willen vrijwilligers hiermee geld genereren. Maar evenzeer is 
de inzet voor hergebruik en recycling materialen. (Oud ijzer, kabels, enz. 
koper, lood en aluminium (blikjes). Voor blikjes staan hiervoor in 
Giessenburg ook speciale afvalbakken. 
De opbrengsten worden gelijkelijk verdeeld over van beide kerken 1/3 en 
voor goede doelen 2/3. 

De metalen kunnen worden gebracht bij de brengplaats hier staan 3 
kruiwagens) aan de Neerpolderseweg 19, of op de sorteerlocatie aan de 
Heideweg in Giessenburg. 

Een groep vrijwilligers van beide kerken, ca. 10 personen is wekelijks 
bezig om de gebrachte goederen te sorteren en te demonteren. Meestal 
op maandagochtend en wordt niet alleen gewerkt maar er is ook een 
goed sociaal contact tussen de vrijwilligers van beide kerken met 
uiteraard een koffiepauze. 

De ingebrachte goederen bestaan uit allerlei verschillende onderdelen, 
voor een indicatie hiervan zie de in dit rapport opgenomen foto’s. 

Het sorteren bestaat uit eerst demonteren van veel ingebrachte 
goederen, er zit veelal kunststof aan, en daarna het scheiden van de 
verschillende metalen in de daarvoor geplaatste bakken. 
De afgelopen 2 jaar is ca. 42000 kg oude metalen ingeleverd 
onderverdeeld; 

• 35599  kg  ijzer   344  kg  geelkoper 

• 712   kg    rvs   197  kg  roodkoper 

• 2631  kg  aluminium  678 kg kabeldraad 

• 413           kg lood   1232 kg  elektromotoren 

• 185   kg  zink   + diversen printplaten e.d.  

Als de bakken vol zijn worden deze door een vrijwilliger op een grote 
aanhangwagen naar Dalm Oude Metalen b.v. in Hardinxveld-
Giessendam gebracht en wordt het gewogen en per kg afgerekend naar 

de penningmeester van het project. 
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De verdeling is dan dat 2/3 naar goede doelen gaat, de afgelopen 2 jaar 
is aan onderstaande goede doelen o.a. een bedrag overgemaakt; 

• Projecthulp Sri Lanka in Giessenburg, 

• De voedselbank Giessenlanden in Arkel  

• Dukdalf 

• De Buuf in Giessenburg 

• World Servants 

• Asian Foundation 

• Muskathlon 

• Woman wf Woman 

• Speeltuinvereniging Kindervreugd Giessenburg 
 

De rest van de opbrengst 1/3 wordt verdeeld over beide kerken ten 
behoeve van de Diaconie wat dan ook grotendeels weer aan diaconale 
doelen wordt besteed. 
 
Afgelopen 2 jaar is voor ca. € 13000,-aan oude metalen bij Dalm 
ingeleverd. 
 
We merken steeds meer dat Giessenburgers de weg naar de 
inleverpunten weet te vinden want het aantal ingeleverde goederen stijgt 
gestaag. En dat Giessenburgers de zin en noodzaak van het duurzaam 
leven inzien.  
Goederen die anders in de restafvalcontainer terecht komen worden bij 
ons ingeleverd, en veel oude metalen die anders bij het schroot waren 
terechtgekomen worden door ons gedemonteerd en gesorteerd. 
 
Met het project bereiken we de volgende doelen; 
 

• Hergebruik materialen, dus CO2-reductie 

• Ondersteuning goede doelen 

• Met elkaar werken aan een duurzame wereld  

• Laagdrempelig 

• Uitvoerbaarheid  

• Inspiratie voor Giessenburgers om eraan mee te doen 

• Als je allemaal meedoet met iets kleins gebeurt er toch iets groots! 
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Hieronder een foto impressie van het project 
 

 
 
 
 
 
Inleverpunt aan de Neerpolderseweg in Giessenburg 
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De sorteerlocatie aan de Heideweg in Giessenburg 
Op o.a. maandagochtend zijn hier ca. 4-5 vrijwilligers van 
beide kerken bezig met de sorteer en demonteer 
werkzaamheden. 
 

        

                   

     
Werkgroep;          IJzersterk voor het goede werk 


