Indicatieve wel / niet lijst voor scheiding afvalstromen
(op alfabet)
Legenda:
Zonder kosten
Tegen betaling

Naam van de
afvalstroom

H-a-H

Asbest (meldingsplicht)

Autobanden

Bielzen
Bouw en sloopafval

Cartridges
Dakleer
Elektrische en
elektronische apparaten
Frituurvet

Indicatieve wel-niet-lijst afvalstromen

In uw
wijk

Afval
Aanbied
station

Wel
asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich
asbest bevindt:

asbestplaten,

warmhoudplaatjes,

rookkanalen,

plantenbakken
Schone banden zonder velgen afkomstig van:

Motoren;

personenauto’s;

particuliere shovels;

particuliere tractoren;

particuliere vrachtvoertuigen;
Zie ‘Hout – verduurzaamd hout’
Kleine hoeveelheden afkomstig van het bouwen en
slopen van particuliere onroerende goederen. Harde
steenachtige materialen, zoals:

puin,

gasbeton,

dakpannen,

serviesgoed,

sloophout

isolatiematerialen

kalkzand
Zie Klein Chemisch Afval (KCA)
beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van
een laag koolteer of bitumen dit is inclusief dakgrind,
waaraan zich teer of bitumen bevindt
Alle elektrische en elektronische huishoudelijke
apparatuur en onderdelen daarvan

Niet

Banden afkomstig van fietsen
Banden met velgen

Asbesthoudende materialen
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Naam van de
afvalstroom

H-a-H

Gasflessen en
brandblussers
GFT (Groente-, Fruit en
Tuinafval)

In uw
wijk

Afval
Aanbied
station

Wel

Niet









Kattenbakkorrels zonder milieukeur

As uit de asbak, openhaard of barbecue

Houtskoolresten

Vloeibare oliën

Vogelkooizand

Hout, dikke takken en stobben

kerstbomen

Zand en (tuin)grond

Bagger uit goot, sloot of vijver

Haren van dieren (bv hond, kat) en mensen

Slachtafval of kadavers

Luiers

Melk- en vruchtensappakken, papier

Papieren en plastic zakken

Kauwgom

Stofzuigerzakken en hun inhoud

Bloempotten en oases (steekschuim)

kurken
Container mag maximaal 60 kg wegen.
Dit voor de beladers (verrijden honderden
containers per dag) en de afstelling van de
vrachtwagen)

Kristal;

Spiegels en glasplaten;

(Gloei)lampen en Tl-buizen

Kruiken en porselein

Aardewerk en (glas)keramiek

Ovenschalen

Nagellakflesjes (dit is KCA)

Flessendoppen van plastic en kurken;

Plastic flessen

Vlak glas (bv ruiten)
verpakkingsglas









Loof, schillen en resten van groenten en fruit;
(Gekookte) etensresten;
vis/vleesresten ook met visgraten, schelpen, botjes
notendoppen, noten, pitten en eierschalen;
gestold vet en jus;
koffiefilters, koffiepads, koffiedik, theezakjes,
theebladeren;
brood en kaaskorsten zonder plastic;
klein snoeiafval, kort gemaakte takken, gemaaid
gras, dennennaalden, schors, en bladeren
resten van tuinplanten, onkruid, gras, stro, bladeren,
klein snoeiafval, kort gemaakte, takken en
stammen, struiken met kleine wortels;
(snij)bloemen en kamerplanten;
mest van kleine huisdieren (bv cavia’s en konijnen)
met stro.
Kattenbakkorrels met milieukeur
Composteerbare zakken en composteerbare
verpakkingsmaterialen die voorzien zijn van een
kiemplantlogo met een nummer dat aangeeft dat
het product voldoet aan de Europese norm voor
composteerbare verpakkingen (NEN-EN 13432).

Glas: potjes en flessen

Verpakkingsglas: flessen, potten en andere glazen
verpakkingen. Mag met blikken deksel.
Op kleur scheiden zoals op de glasbol of ondergrondse
glascontainer staat

Glas: vlakglas en
spiegels

Vensterglas,
dubbelglas,
draadglas,
gekleurd en gefigureerd glas

Indicatieve wel-niet-lijst afvalstromen
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Naam van de
afvalstroom

H-a-H

Gips
Grof huishoudelijk afval

Grof tuinafval
Grond
Harde kunststoffen

Hout:

Herbruikbare huisraad
IJzer / metalen
Kadavers van kleine
huisdieren
Kalkzand
Kerstbomen

Indicatieve wel-niet-lijst afvalstromen

In uw
wijk

Afval
Aanbied
station

Wel

Niet

Huishoudelijk afval dat niet in de minicontainer of de
ondergrondse container past.
Huishoudelijk afval dat door haar gewicht niet in de
minicontainer of ondergrondse container kan.
Totaalgewicht voor de minicontainer die aan de straat
wordt gezet is 60 kg.
Bijvoorbeeld: kapotte huisraad, vloerbedekking
Plantaardige en organische grof tuinafval, dat niet in de
GFT-container past, bijvoorbeeld graszoden, takken,

Sloopafval, asbest, herbruikbare huisraad, textiel,
oud ijzer, wit- en bruingoed

Schone grond
Speelgoed,
tuinstoelen
Emmers,
Lamellen,
Plastic kratten,
Plastic buizen
en dergelijke
A-hout: schoon onbehandeld hout
B-hout: behandelde en / of geverfde planken, balken,
spaanplaat
C-hout: hout dat behandeld is om de gebruiksduur te
verleningen, als dan niet met zware metalen.
Voorbeelden: bielzen, geïmpregneerd hout en
gecreosoteerd hout;
Verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te
herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of
tuinhout;
Schoon, heel en herbruikbare huisraad
Radiatoren, bed spiralen en dergelijke

Vervuilde grond met bv asbest, PAK’s.

Kleine dode huisdieren, die niet zijn bestemd of worden
gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig
zijn van particulieren.
Kadavers moeten in de kadaverton passen.
Zie ‘Bouw- en sloopafval’
Schone kerstbomen

Aarde, GFT-afval, bielzen, tuinhekken,
tuinschuttingen

Kapotte, ernstig beschadigde of vervuilde huisraad
Klein metaal (bijv. blikjes en deksels ) horen bij het
PMD

Kerstbomen met restanten van spuitbussneeuw,
glitters, engelenhaar of andere versierselen
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Naam van de
afvalstroom

H-a-H

Klein chemisch afval
(KCA)

In uw
wijk
Alleen
medicijnen
(apotheek)
Batterijen
(diverse
winkels in
batterijton)

Matrassen
Medicijnen

Indicatieve wel-niet-lijst afvalstromen

Alleen bij
apotheek

Afval
Aanbied
station

Wel

Niet

Huishoudelijk:

batterijen;

spaarlampen / energiezuinige lampen;

Tl-buizen;

vloeibare gootsteenontstopper;

lampenolie;

petroleum;

bestrijdingsmiddelen / insecticiden.
Medicijnkastje (kan bij apotheek gebracht worden):

medicijnen;

kwikthermometers;

injectienaalden.
Doe-het-zelf:

verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen;

bij het verven gebruikte middelen als terpentine,
thinner, verfafbijtmiddel.

Verfverdunner, kwastenreiniger, kwastontharder en
wasbenzine;

kwikschakelaars zoals niet digitale
verwamingsthermostaten;
Hobby:

fotofixeer en foto-ontwikkelaar;

etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur
Vervoer:

accus’s;

benzine;

motorolie, afgewerkte

olie en remolie;

oliefilters

Asbest

Zie KCA, kan bij uw apotheek gebracht worden
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Naam van de
afvalstroom

H-a-H

Papier en karton

Indicatieve wel-niet-lijst afvalstromen

In uw
wijk

Afval
Aanbied
station

Wel

Niet

huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon
en niet vervuild is met andere afvalfracties:

Kranten,

tijdschriften en boeken,

telefoongidsen,

reclamedrukwerk zonder plastic folie,

kartonnen en papieren verpakkingen (dozen,
doosjes van audio, hagelslag, rijst, vaatwaspoeder,
waspoeder, wasverzachter, sigaretten, koekjes e.d.;

schrijf- en tekenpapier,

computerprints en fax- en kopieerpapier,

eierdozen,

enveloppen,

papiersnippers,

cadeaupapier,

papieren zakken en –draagtassen.
















Verontreinigde en / of papier en karton;
koffiefilters,
pizzadozen,
taartonderleggers,
Geplastificeerd papier,
Vloeistofdichte (karton) verpakkingen voor
zuivel en (fris)dranken, vloeibare wasmiddelen
en wasverzachter;
sanitair papier waaronder zakdoekjes, luiers,
keukenpapier, toiletpapier.
ordners en ringbanden met metalen klem en/of
plastic kaft;
behangselpapier, vinyl,
geplastificeerd papier,
plastic tasjes
foto’s en fotopapier,
doorslagpapier,
piepschuim.
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Naam van de
afvalstroom

H-a-H

Plastic, Metalen en
Drankenkartons (PMDvoorheen alleen plastic)

In uw
wijk

Afval
Aanbied
station

Wel

Niet






















Plastic tasjes, tassen en broodzakken;
Snoepzakken;
Verpakkingen van vleeswaren, kaas;
Folies om tijdschriften en reclamefolders;
Blisters van o.a. tandenborstels, snoeren,
schroeven;
Boterkuipjes, sausbakjes of – zakjes, patatbakjes;
Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs;
Deksels van potten pindakaas, chocopasta enz.;
Knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en
mayonaise;
Flacons voor wasmiddelen en
schoonmaakmiddelen;
Flacons voor bv zeek, shampoo, douchegel,
badschuim;
Tubes voor bv gel, body lotion en tandpasta,
Plastic flessen voor olijfolie, zonnebloemolie en
azijn;
Flessen voor frisdrank, water en zuivel (zonder
statiegeld);
Potjes voor gel, medicijnen, vitamines
Plastic plantenpotten en bloempotten.








verpakkingen met inhoud;
verpakkingen van chemisch afval (bv makeupverpakkingen, terpetineflessen, kitkokers;
resten papier, karton of folie bv
afdekmaterialen, chipszakken, doordrukstrips
(medicijnen en kauwgom);
piepschuim van bv fastfoodverpakkingen,
vleesschaaltjes, verpakkingsvulmateriaal;
landbouwplastic: kunststofafval afkomstig van
toepassing van folies in land- en tuinbouw,
waaronder kuilfolie, plastic veevoederzakken
en wikkelfolie.
Harde plastics: bv tuinstoelen en speelgoed
Lood

Kleine metalen en blik: blik en kleine metalen afkomstig
van huishoudens zoals:

schone blikjes van diervoeding; levensmiddelen en
frisdrank;

schone metalen doppen en kroonkurken;

schone metalen deksels van potten en flessen;

schoon aluminiumfolie met uitzondering van lood
(KCA).

Piepschuim
Puin

Indicatieve wel-niet-lijst afvalstromen

Drankenkartons: vloeistofdichte kartonnen verpakkingen
van zuivel- en dranken
Schoon piepschuim
Zie ‘Bouw- en sloopafval’

Vervuild piepschuim
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Naam van de
afvalstroom

H-a-H

Restafval

Tapijt
Textiel

Indicatieve wel-niet-lijst afvalstromen

In uw
wijk

Afval
Aanbied
station

Wel

Niet

Afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft
na scheiding in andere deelstromen: bijvoorbeeld:
chipszakken, verpakkingspiepschuim, vochtig toiletpapier
en luiers

Afval dat u kunt scheiden en op een andere manier
kunt aanbieden, bijvoorbeeld: GFT, KCA, plastic,
drankenkartons, blikjes

Tapijt afkomstig van huishoudens
Kleding en huishoudtextiel

kleding

lakens en dekens

handdoeken, theedoeken, washandjes

schoeisels

grote lappen stof

gordijnen

schoenen

Container mag maximaal 60 kg wegen.
Dit voor de beladers (verrijden honderden
containers per dag) en de afstelling van de
vrachtwagen)
Asbesthoudend tapijt

Textiel dat vervuild is met andere afvalfracties
en eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of
verflappen.
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