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Openingstijden locaties: 

Goor  maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur 

Geldermalsen  maandag t/m vrijdag van 07.30 - 16.30 uur 

Zwolle  maandag t/m vrijdag van 07.00 – 16.00 uur 

Duiven  maandag t/m vrijdag van 07.00 – 17.00 uur 

Locatie Goor 
Mossendamsdwarsweg 1a 
7472 DB Goor 

Locatie Geldermalsen 
Meersteeg 15 
4191 NK Geldermalsen 

Locatie Zwolle 
Zuthemerweg 2a 
8015 PG Zwolle  

Locatie Duiven 
Roelofshoeveweg 31 
6921 RH Duiven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNAME TARIEVEN  

GROENAFVAL € per ton 

Integraal groenafval 39,50 

  

Gras- en watercultures > s.g. 250 kg 1 39,50 

  

Hooi s.g. < 250 kg 67,00 

  

Blad 39,50 

  

Stobben en stammen Ø > 40 cm 29,50 

  

Ziek bomenhout /Iepenhout besmet 2 op aanvraag 

REST - EN SLOOPHOUT tarief wordt per kwartaal bepaald 4 € per ton 

Rest- en sloophout A-kwaliteit 30,00 

  

Rest- en sloophout B-kwaliteit 70,00 

  

Rest- en sloophout C-kwaliteit 125,00 

VEEGZAND EN SLIB UIT RIOLERING, KOLKEN EN GEMALEN 3 4 € per ton 

Veegzand (max. klasse industrie) 55,50 

  

RKG-slib (max. klasse industrie) 57,50 

Acceptatie 
1) Zie acceptatievoorwaarden 4.4 
2) Zie acceptatievoorwaarden 4.3 
3) N.v.t. op locatie Geldermalsen en Zwolle 
4) N.v.t. op locatie Duiven en Zwolle 

Bepalingen 
• Bij grote hoeveelheden prijs in overleg 
• Prijzen zijn exclusief B.T.W. 
• Toeslag bigbag: 15,00 per bigbag 
• Besmet iepenhout: 1 dag van te voren aanmelden 

Voorwaarden 
Op deze tarieven zijn de acceptatievoorwaarden, 
kwaliteitseisen rest- en sloophout en algemene 
voorwaarden van levering van zaken van 
RETERRA B.V. van toepassing. Deze staan vermeldt op onze 
website (www.reterra.nl). 



 
  
 

Openingstijden locaties: 

Goor  maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur 

Geldermalsen  maandag t/m vrijdag van 07.30 - 16.30 uur 

Zwolle  maandag t/m vrijdag van 07.00 – 16.00 uur 

Duiven  maandag t/m vrijdag van 07.00 – 17.00 uur 

Locatie Goor 
Mossendamsdwarsweg 1a 
7472 DB Goor 

Locatie Geldermalsen 
Meersteeg 15 
4191 NK Geldermalsen 

Locatie Zwolle 
Zuthemerweg 2a 
8015 PG Zwolle  

Locatie Duiven 
Roelofshoeveweg 31 
6921 RH Duiven 

 

 

  

ZAKELIJKE TARIEVEN  

 GROENCOMPOST < 10 mm € 15,00 per ton 

  

Groencompost voor o.a. aanleg en onderhoud van het 

openbare groen. 

 
gemiddelde deeltjesgrootte 
PH 
organische stof 
N 
P 

 
0 - 10 mm 

6-7 
> 22% 

4,5 gr/kg/ds 
1,32 gr/kg/ds 

 

 BOMENZAND (extra mineralen) € 20,50 per ton 

  

Bomenzand wordt sinds jaar en dag zeer succesvol 

toegepast als groeimedium voor straatbomen. Bomen in 

een ruim plantgat met bomenzand en daarop een 

mogelijkheid voor bestrating. Een perfecte combinatie van 

civiel en groenwerk. 

 
ingrediënten 
 
 
soortelijk gewicht 
leveringscondities 

 
1-toppig zand 
groencompost 

mineralen 
ca. 1.300 kg/m3 

BRL 9335 
 

 BOMENGROND € 17,50 per ton 

  

Bomengrond is een bodemverbeteraar, bestaande uit 

groencompost en grof zand.  

Dit product wordt succesvol toegepast als 

bodemverbeteraar in plantstroken, langs wegen en paden. 

 
ingrediënten 
 
 
soortelijk gewicht 
leveringscondities 

 
1-toppig zand 
groencompost 

mineralen 
ca. 1.300 kg/m3 

BRL 9335 
 



 
  
 

Openingstijden locaties: 

Goor  maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur 

Geldermalsen  maandag t/m vrijdag van 07.30 - 16.30 uur 

Zwolle  maandag t/m vrijdag van 07.00 – 16.00 uur 

Duiven  maandag t/m vrijdag van 07.00 – 17.00 uur 

Locatie Goor 
Mossendamsdwarsweg 1a 
7472 DB Goor 

Locatie Geldermalsen 
Meersteeg 15 
4191 NK Geldermalsen 

Locatie Zwolle 
Zuthemerweg 2a 
8015 PG Zwolle  

Locatie Duiven 
Roelofshoeveweg 31 
6921 RH Duiven 

 

 

 

 

PARTICULIERE TARIEVEN   

 HOUTCHIPS (blanco) € 37,50 per m3 (incl. btw) 

 
 

 
Toepassingen • het onderdrukken van onkruid in tuinen 
             • het aanleggen van paden 

 

 GROENCOMPOST € 26,25 per m3 (incl. btw) 

  
Toepassing • geschikt voor aanleg en onderhoud van tuinen. 

 

 FRANSE SCHORS PINUS MARITIME (zee den) € 9,99 per 70 liter (incl. btw) 

 
 

 
Toepassingen  • geschikt voor exclusieve decoratie 
  • het aanbrengen van wandelpaden 
               • het afdekken van borders en planten 
               • decoratie in de tuin en speelbodems 

 

 TUINAARDE € 66,50 per m3 (incl. btw) 

  
Een mengsel van tuinturf en groencompost vormt een prima tuinaarde. 
Toepassingen  • gebruik tuinaarde om de tuin of borders op te hogen 
                • voor het uitvullen van grotere bloembakken is  
     tuinaarde heel geschikt. 

 TUINTURF € 69,50 per m3 (incl. btw) 

  
Dit is een zuiver organisch natuurproduct en wordt gewonnen uit veenlagen 
in Duitsland en Baltische Staten. 
Toepassing • door de hele tuin te verwerken om het organische  
    stofgehalte en het watervasthoudend vermogen op  
    te voeren. 

 Prijzen particulier incl. btw. Bij grote hoeveelheden prijs op aanvraag. 

LET OP! Kijk voor tarieven en openingstijden van het Milieupark voor inwoners van de gemeente Hof van Twente op: www.hofvantwente.nl/afval/milieupark-hof-van-twente.html 


