Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten
(wit- en bruingoed)
Niet Toegelaten

Toegelaten


grote en kleine
huishoudelijke apparaten



ijskasten en diepvriezers
ontdaan van water en
etensresten



beeldschermen en
monitoren



IT- en telecommunicatieapparatuur



audio/video apparatuur



informatica,
telecommunicatie en
kantoorapparaten



verlichtingsapparatuur



inktpatronen



toners

Sortering op het recyclagepark:
1. groot witgoed: container / los
2. koel en vriesgoed: container / los
3. beeldschermen en monitoren: paletbox
4. kleine apparaten: paletbox
Opgelet!
Bij de aankoop van een nieuw soortgelijk toestel kan je het oud
toestel ook gratis bij de verkoper laten.

Sorteerwijzer

Asbesthoudend afval

Toegelaten


Niet Toegelaten

materialen waarin
gebonden asbest verwerkt
is.
bv. eterniet golfplaten en
buizen





ander bouwafval zoals
beton, baksteen, zand,
hout, plastiek,
cellenbeton, gipsplaten,
asfalt, roofing,...
vrije (losse) asbest

Opgelet!
Alleen hechtgebonden asbest is toegelaten op het
recyclagepark. Voor losse asbest contacteer je een
gespecialiseerde firma.
Materialen niet breken maar voorzichtig in de container
stapelen. Voorkom stofvorming en maak het materiaal bij
voorkeur nat.
Volg op het recyclagepark de richtlijnen van de
recyclageparkwachter op!

Sorteerwijzer

Autobanden

Toegelaten




Niet Toegelaten

banden van
personenwagens,
aanhangwagens,
caravans, lichte
bedrijfsvoertuigen,
bestelwagens en 4 x 4
banden van motoren en
scooters.



fietsbanden



banden van
landbouwvoertuigen



banden > 22 duim



silobanden



binnenbanden

Opgelet: maximum 4 banden per gezin per jaar!

Sorteerwijzer

Gemengd bouw- en sloopafval

Toegelaten

Niet Toegelaten



argexkorrels



huisvuilzakken



asfalt



recycleerbaar afval



niet-gesorteerd bouw en
sloopafval



elektrische en
elektronische apparaten



kalkplaten van gips met
paardenhaar



herbruikbare goederen



roofing



isolatie



vloerbedekking



graszoden



polycarbonaatplaten



niet recycleerbaar hout



geïmpregneerd hout,
treinbils



rolluiken



PVC en houten ramen
(kader én glas)



golfplaten (glasvezel
versterkt)



kunststoffen spanbanden



lavasteen (met slib)



FERMACELL (een mengsel
van papier en gips)



Glas met HR-coating
(speciaal soort folie) aan

Sorteerwijzer

Glazen flessen en bokalen

Toegelaten


Niet Toegelaten

glazen flessen, bokalen en
flacons zonder deksels of
doppen, vrij van
etensresten



porselein, aardewerk en
keramiek



vlak glas, serreglas,
spiegels



pyrex, opaalglas



kristal



lampen en TL-lampen



brillenglazen



laboglas



loodhoudende glassoorten



medische verpakkingen



borosilicaatglas



flessen van ziekenhuizen
en aanverwanten die nog
vloeistoffen bevatten



flessen met resten van
chemische producten

Sorteerwijzer

Groenafval
Toegelaten

Niet Toegelaten



haagscheersel



grond en stenen



bladeren



houten palen en planken



takken



metaal



snoeihout





gras

keukenafval: groente- en
fruitafval, etensresten



plantenresten



graszoden



zuiver zagemeel van
onbehandeld hout



pompoenen



(Draad)-algen



wortels (zonder grond)

Maak zakken met groenafval steeds leeg.

Sorteerwijzer

Grofvuil

Toegelaten

Niet Toegelaten



afgedankte meubelen



huisvuilzakken



matrassen



recycleerbaar afval



vloerbedekking (geen
laminaat of parket)



elektrische en
elektronische apparaten



niet recycleerbaar plastic



herbruikbare goederen



zetels



asfalt



isolatie



rolluiken, PVC



roofing



elektriciteitskabels



polyester



vuurwerk



rotan



dierlijk afval, kadavers,
slachtafval



KGA



kurken vloer

Enkel afval dat na sortering overblijft én dat niet in de
huisvuilzak past!
Afmetingen: max. 3 m lengte en max. 1,4 m breed

Sorteerwijzer

Grond

Toegelaten

Niet Toegelaten



alle soorten grond



gipsplaten, cellenbeton



graszoden





slib (als het hoofdzakelijk
zand is, én goed
uitgedroogd)

asbesthoudende
materialen (eterniet)



isolatiematerialen, roofing



faience, keramiek (WCpotten, borden, tassen,
badkamertegels enz.)



plastic, metaal, hout,
papier



bezetsel

fractie stenen minder dan 10 %
fractie groen minder dan 5 %

Sorteerwijzer

Harde kunststoffen
Toegelaten

Niet Toegelaten

 buizen
 emmers (mag met
hengsel)
 rolluiken (zonder
draaibalk)
 speelgoed (zuiver)
 tuinmeubelen
 wasmanden
 bierbakken
 dakgoten
 PVC Planchetten
 PVC golfplaten (zonder
vezels)
 kunststof pallets
 gieters
 zuivere autobumpers
 plexiglas
 polycarbonaatplaten
 auto wieldeksels
 bloempotjes en
plantentrays
 PVC ramen en deuren
(zonder glas)

 KGA (silicone tubes,
bussen van detergenten,
vaten, verfpotten,...
 golfplaten (glasvezel
versterkt)
 polyester dakplaten,
boten, kuipen, ski’s,...
 Flexibele buizen
(tuinslangen,
elektriciteitskabels, buizen
van vloerverwarming)
 elektrisch / elektronisch
materiaal
 spullen op batterijen
 PMD
 spanbanden
 auto-onderdelen
 ballen
 vuilnis(zak) - huisvuil
 te kleine stukken kunststof
(< 15 cm)
 losse folies
 gerecycleerde kunststoffen
 polyester
 geschuimde en
samengestelde artikelen
bv. koelboxen,
autostoeltjes,
motorhelmen
 PVC-laminaat / parket
 vervuilde kunststoffen

Sorteerwijzer

Herbruikbare goederen

Toegelaten


Niet Toegelaten

alle herbruikbare en
verkoopbare goederen,
tenzij ze behoren tot een
categorie in de lijst ‘niet
Toegelaten’



alles wat onvolledig is



alles wat niet hygiënisch
(vuil) is door bv.
schimmel, vocht



kleine hoeveelheden
bouwmateriaal, bv. tegels,
pvc-buizen



spullen waarvan
modernere variant
bestaat, bv.
oude
bedbodem met
springveren



verpakkingsmateriaal van
levensmiddelen



spullen die niet verkocht
mogen worden in de
Kringwinkel, bv.
levensmiddelen



KGA



niet hanteerbare
goederen, bv. niet
gedemonteerde grote kast

Sorteerwijzer

Hout: onbehandeld (a)
Toegelaten


kisten



paletten



planken



Niet Toegelaten


bevuild hout (cement, olie,
duurzaamheidsmiddelen,
plastiek, teer, draad,
bouwspecie,...

balk uit massief hout



treinbiels



dakgebinten



wortels



kabelhaspels



boomstronken



beschimmeld hout



rotan



snoeihout



diameter metaaldelen
> 10 mm

Minimum aan metaaldelen
(nieten, klemmen, spijkers, schroeven)
Maximum afmetingen 1,20 m x 3 m

Sorteerwijzer

Hout: behandeld (b)
Niet Toegelaten

Toegelaten
• meubels
(bv. tafels, stoelen,
kasten, bedden)
• deuren en ramen

• bevuild hout
(cement, olie,
duurzaamheidsmiddelen,
plastiek, teer, draad,
bouwspecie, ...)

• parket

• treinbiels

• panlatten

• wortels

• sloophout

• boomstronken

• bekistingshout
• geschilderd hout

• diameter metaaldelen
> 10 mm

• perspaletten

• rotan

• OSB, spaanplaat

• snoeihout

• triplex, multiplex

• beschimmeld hout

• exotisch hardhout
• hardboard, zachtboard
• MDF, HDF
• laminaat
• pavatherm
• trespa (plaat van
houtvezels onder hoge
druk samengeperst)

Minimum aan vernis en verf
Minimum aan metaaldelen
(nieten, klemmen, spijkers, schroeven, …)

Sorteerwijzer

Kaarsresten
Niet Toegelaten

Toegelaten
• oude kaarsen en
kaarsresten

• verpakkingen
• kaarshouders
• theelichtjes

Sorteerwijzer

Kalkplaten

Toegelaten


kalkplaten (Gyproc)



gips (zonder zak)

Niet Toegelaten


ander bouwafval zoals
beton, baksteen, zand,
hout, plastic, asfalt,
roofing...



asbesthoudend afval
(eterniet)



isolatiemateriaal



bezetsel



kalkplaten van gips met
paardenhaar



FERMACELL (een mengsel
van papier en gips)

Sorteerwijzer

Cellenbeton

Toegelaten


cellenbeton (Ytong)

Niet Toegelaten


ander bouwafval zoals
beton, baksteen, zand,
hout, plastic, asfalt,
roofing...



asbesthoudend afval
(eterniet)



isolatiemateriaal



bezetsel



kalkplaten van gips met
paardenhaar



FERMACELL (een mengsel
van papier en gips)

Sorteerwijzer

Kurken stoppen
Niet Toegelaten

Toegelaten
 kurken en plastic
stoppen van wijn,
champagne, porto, …

• plastic doppen (draai ze
op de lege plastic
flessen en sorteer ze bij
het PMD)
• metalen (schroef)doppen (=PMD)

Sorteerwijzer

Metaal

Toegelaten


Niet Toegelaten

metalen meubelen
(bv. bureaukasten) en
gebruiksvoorwerpen



gasflessen



wit en bruingoed
(koelkasten,
droogkasten,...)



metalen gereedschappen



alle zuiveren metalen
(ijzer, staal, zink, koper,
tin, lood,…)



Klein Gevaarlijk Afval
(spuitbussen, blikken van
verfresten, batterijen, ...)



elektriciteitskabels



radioactief schroot



fietsen



munitie



elektrische fietsen
ZONDER batterij



batterijen



vaten en/of ketels waar
vloeistof heeft ingezeten
(vb. mazout, chemische
producten, ...)

Belangrijk:
 Alle batterijen verwijderen uit de metalen voorwerpen.
 Steeds een minimum aan “niet-metaal” vereist
(vb. sofa met ijzeren geraamte, ijzeren staaf met blok beton, ...
zijn niet toegelaten)

Sorteerwijzer

Papier en karton
Toegelaten


Niet Toegelaten

kranten, tijdschriften,
brieven en omslagen
(zonder plastic)



boeken



reclamebladen (zonder
plastic)



computer- en
kopieerpapier



telefoonboeken en catalogi



schrijf- en machinepapier



papieren en kartonnen
verpakkingen



kartonnen dozen en
zakken



besmeurd papier



behangpapier



carbonpapier



papieren zakdoeken,
tafellakens, servetten,
keukenrolpapier, luiers



papier met een plastic
laagje



drankkartons



broodzakken



piepschuim



plastic zakjes



cellofaanpapier



vuil of vet papier



aluminiumfolie



etiketten, zelfklevers,
afplakpapier

Sorteerwijzer

Piepschuim

Toegelaten


Niet Toegelaten

zuivere witte isomo die
dienst gedaan heeft als
bescherming van
toestellen of
isolatiemateriaal



gekleurde isomo



schaaltjes, schoteltjes en
bekers



vuile isomo of ander
isolatiemateriaal

Sorteerwijzer

Pmd

Toegelaten

Niet Toegelaten

 PLASTIC FLESSEN EN
FLACONS: lege plastic
flessen en flacons (max 8
l), eventueel platgedrukt
en met hun dop, van
water & limonade, fruiten groentesappen, melk,
afwas- en
onderhoudsproducten,
wasproducten en
wasverzachters, producten
voor bad of douche,
bleekmiddelen,
gedistilleerd water
 METALEN VERPAKKINGEN:
drankblikjes,
conservenblikjes,
schroefdoppen,
kroonkurken en deksels
van flessen en bokalen,
dozen en bussen,
aluminium schoteltjes,
schaaltjes en bakjes, lege
spuitbussen van
voedingsmiddelen en
cosmetica



plastic potjes, doosjes en
vlootjes (bv. van boter,
margarine of yoghurt)



plastic zakken, folie of film



piepschuim



aluminiumfolie



keukenafval



luiers en medisch afval



verpakkingen die giftige of
bijtende producten bevat
hebben



oplosmiddelen, verven,
zuren, pesticiden, …en de
verpakkingen waarin deze
producten gezeten hebben



speelgoed, emmers,
kleding, elektrotoestellen



bidons van motorolie

 DRANKKARTONS:
drankkartons van
vloeibare producten
(fruitsap, melk, …)

Sorteerwijzer

Textiel
Toegelaten


Niet Toegelaten

mannen-, vrouwen- en
kinderkledij



matrassen



nat en / of besmeurd
textiel



accessoires*



beddengoed**



tapijten



keuken- en
badkamertextiel***



zetelkussens



woningtextiel****



speelgoedknuffels



propere lappen



versleten of kapot textiel

* riemen, tassen, hoeden, sjaals, schoenen per paar
** hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en dekbedden
*** hand- en theedoeken, schorten, washandjes
**** tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen
Het textiel moet steeds proper zijn.

Sorteerwijzer

Vlak glas
Toegelaten

Niet Toegelaten



(gekleurd) vlak glas



flessenglas



spiegels



gloeilampen



autoruiten



brillenglazen



glasdals



porselein, aardewerk



dubbel glas van ramen
(thermopane)



kristal



metaalcoating



kit of stopverf



stenen, hout, metalen



bitumen



hittebestendig glas
(ovenschalen, laboglas, ...)



gewapend glas



kogelwerend glas
(max. 3 cm dik)



serreglas



draadglas

Sorteerwijzer

Zuivere folie
Toegelaten

Niet Toegelaten



zuivere verpakkingsfolies



folie van verse groenten



zuivere folies



verpakkingen van pasta



verzamelverpakking (folie)



diepvrieszakken



krimpfolie (rond paletten)





folie van cementzakken
(zonder papier)

landbouwfolie,
tuinbouwfolie, vijverfolie



folie met verfresten



zuivere, gekleurde folie





zakjes van warenhuizen
(zonder papier)

folie van vleeswaren en
zuivel (kaas, …)



chipszakken



baksteenfolie (zonder
stenen)



folie met karton



bloempotjes, plantentrays



zakken van turf,
bemestingsproducten





plastic rond sigaretten

folies vervuild met bloed
(vlees), folies van
gevogelte



potgrondzakken





kunstmeststofzakken
(niet-gevaarlijk)

plastic tafellaken,
regenjas, badmuts,
zwembandjes



noppenfolie (met
luchtkussentjes)



folie met gevarenteken





zuivere folies met een
(kleine) sticker

harde plastics (bv. bakjes
van groenten en fruit)





plastic mapjes (bureau)

plastic zakken van
aardappelen



plastic zandzakken

Sorteerwijzer

Zuiver steenpuin

Toegelaten


Niet Toegelaten

stenen, bakstenen (incl.
wit bezetsel)



grond



takken, graszoden



asfalt, roofing



asbesthoudend materiaal
(Eternieten platen en
buizen)



klinkers



(licht gewapend) beton



dakpannen



natuursteen



metselwerk



isolatiematerialen



vuurvaste stenen



gipsplaten (Gyproc)



faience, keramiek (WCpotten, borden, tassen,
badkamer-tegels,
vloertegels enz.)



cellenbeton (Ytong)



papier, hout, glas, metaal,
plastic



kalkproducten



los bezetsel



stenen en/of bakstenen
vervuild met bezetsel met
paardenhaar



chape, stabilisé



(zuivere) dolomiet



Schelpen



porselein, aardewerk



lavastenen (proper)

Zakken leegmaken

Sorteerwijzer

