
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afvalstromen 
Milieupark 

  



Gratis afvalstromen 

 
Autobanden zonder velg 
Autobanden van personenauto’s zonder velg. 
 
Frituurvet en frituurolie 
Frituurvet is een vetstof van dierlijke of plantaardige 
oorsprong die bij verhitting vloeibaar wordt. Frituurolie 
is een vloeibaar frituurvet dat meestal van plantaardige 
oorsprong is. Frituurvet- en olie teruggieten in de 
originele verpakking of gestold frituurvet in een oude 
krant wikkelen. 
 
Gasflessen/brandblussers/autogas 
Gasflessen met butaan, propaan of industrieel met 
waterinhoud, brandblussers met poeder of 
koolzuursneeuw en autogas.  
 
Harde kunststoffen (géén verpakkingskunststof) 
Kunststoffen, niet zijnde verpakkingsmateriaal of EPS. 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden gegeven wat 
wel en wat niet tot de harde kunststoffen hoort. 
  
Bekijk ook de wel/niet lijst en de lijst met géén harde 
kunststoffen. 
  

Harde kunststoffen Géén harde 
kunststoffen 

- emmers en deksels 
- kratten 
- speelgoed (zonder 

metaal) 
- PVC buizen  
- HDPE buizen  
- auto bumpers 
- bloempotjes 
- bloementrays 
- schone jerrycans 

zonder gevaren etiket 
- kunststofpallets 
- tuinmeubilair  
- mini rolcontainers 

- jerrycans met 
gevaren etiket erop 

- polyester 
dakplaten, boten 
en badkuipen 

- polyester platen 
- kitkokers  
- zachte - en 

verpakkingskunst-
stoffen 

- cartridges 
- ski's / surfplanken 
- helmen 
- koffers en 

koelboxen 
- autostoeltjes 
- rubber (bijv. 

opblaasbare 
zwembaden) 

- vervuilde 
kunststoffen 

 
Oud papier en karton (in gesloten dozen) 
Huishoudelijk oud papier en karton dat droog, schoon 
en niet vervuild is met andere afvalfracties. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wél bij het oud papier Niet bij het oud papier  

Papier, zoals kranten, 
tijdschriften, boeken, 
reclamedrukwerk zonder 
kunststof folie, 
telefoongidsen en 
catalogi.  

Nat en vuil zoals sanitair 
papier (zakdoekjes, 
tissues, keukenpapier, 
luiers en toiletpapier), 
behang en vinyl en papier 
en karton dat vies of nat is 
(koffiefilters, pizza- en 
taartdozen en diepvries-
verpakkingen). 

Verpakkingen zoals 
golfkarton, papieren 
zakken en draagtassen, 
kleine kartonnen doosjes 
bijvoorbeeld van 
hagelslag, thee of eieren, 
kartonnen opvulling bij 
producten, grote 
kartonnen dozen 
bijvoorbeeld van 
schoenen, diervoeding of 
computers. 

Plastic zoals plastic 
hoesjes, geplastificeerd 
papier, zakken en 
draagtassen, zuivel-, sap 
en andere 
drankverpakkingen 

Administratie zoals 
enveloppen (ook met 
venster), schrijf-, teken- 
en cadeaupapier, 
computerprints, fax- en 
kopieerpapier.  

Diversen zoals ordners en 
ringbanden met metalen 
klem en/of kunststof kaft 
en zichtmappen, 
doorslagpapier en 
sinaasappelkistjes. 

 
Oud ijzer  
Oud ijzer en metalen. Het is niet toegestaan om oud 
ijzer en metalen aan particuliere inzamelaars aan te 
bieden. Zij zijn hiervoor niet aangewezen.  
 
Piepschuim (schoon, zonder lijm- of verfresten) 
Geëxpandeerd polystyreen (Engelse afkorting: EPS, 
naar expanded polystyrene) of PS-hardschuim is een 
karakteristieke en vrijwel altijd witte kunststof. Ook wel 
piepschuim of tempex genoemd. EPS wordt gemaakt 
van polystyreen en is daarom een kunststof. Van 
oorsprong is EPS een isolatiemateriaal, maar 
tegenwoordig wordt EPS piepschuim voor vele 
doeleinden gebruikt. Vaak voor het stootvrij verpakken 
van producten. Daarnaast wordt piepschuim ook 
gebruikt als isolatiemateriaal en verpakkingsmateriaal. 
Piepschuim is een licht materiaal dat erg volumineus is 
en ‘knakt’ wanneer men het doorbreekt. 
 
TL-lampen 
Een fluorescentielamp is een lamp die licht geeft door 
het oplichten van een fluorescerende laag onder 
invloed van ultraviolette stralen die opgewekt worden 
door gasontlading in de lamp.  
 
 
 
 

https://www.beesel.nl/data/downloadables/7/1/2/wel-niet-lijst-kunststoffen-sk.pdf
https://duurzaam.beesel.nl/data/downloadables/7/3/3/geen-harde-kunststoffen.pdf
https://duurzaam.beesel.nl/data/downloadables/7/3/3/geen-harde-kunststoffen.pdf


Tuinmeubilair 
Plastic tuinmeubels, bijvoorbeeld van polypropyleen 
(PP).  
 
Vlakglas 
Vlakglas, niet zijnde verpakkingsglas. Vlakglas is een 
verzamelnaam voor verschillende soorten glas die in de 
woning- en utiliteitsbouw worden gebruikt. De meest 
bekende toepassingen zijn isolerend dubbelglas, 
spiegels, veiligheidsglas, blank glas en 
interieurbeglazing.  
 
In onderstaande tabel zijn voorbeelden gegeven wat 
wel en wat niet tot de vlak glas hoort: 
 

Wél bij het vlakglas Niet bij het vlakglas 

- Floatglas, blank en 
gekleurd 

- Figuurglas, blank en 
gekleurd 

- Gelaagd glas 
- Brandwerend glas 
- Draadglas 
- Isolatieglas 

(ongelaagd/gelaagd 
incl. tussenstrip) 

- Tuindersglas of 
kassenglas 

- Gehard glas 
- Spiegelglas 
- Geëmailleerd glas 

 

- Hittebestendig glas 
zoals 
hittebestendige 
kookplaten, 
ovenschalen, 
laboratoriumglas, 
kachelruitjes 

- Flessenglas en 
lampenglas 

- Hol glas 
- Keramiek, steen, 

porselein 
- Papier/Hout 
- Bitumenachtige 

materialen 
 

 
Wit- en bruingoed  
Alle elektr(on)ische apparaten zoals koelkasten, 
computers, magnetrons, zonnepanelen, vaatwassers, 
etc. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Betaalde 
afvalstromen 

 
A- en B-hout 
A-hout is ongeverfd en onbehandeld hout. B-hout is 
geverfd, gelakt en/of verlijmd hout, niet zijnde A- of C-
hout. (C-hout is hout dat is geïmpregneerd. Het is te 
herkennen aan de groene of bruine kleur, zoals bielzen 
of tuinhout. Dit hout kunt u niet inleveren op het 
milieupark). 
 
Asbest 
Asbest is een verzamelnaam voor 6 in de natuur 
gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest 
heeft lang bekend gestaan om een aantal goede 
eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen 
basen en hoge temperaturen. Bovendien was het 
goedkoop. In Nederland zijn veel toegepaste soorten: 
wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en 
bruin asbest (amosiet). Vaak toegepast in de bouw als 
dakbedekking, maar ook als isolatiemateriaal, 
brandwerende plaat of als onderlaag van 
vloerbedekking. 
 
Grond 
Niet met andere stoffen verontreinigde grond en zand. 
 
Grof huishoudelijk afval 
Volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door 
afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel (of via) 
een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden 
aangeboden. 
 
Grof tuinafval 
Plantaardige of organische afvalstoffen door aard, 
samenstelling of omvang niet vallend onder GFT-afval 
en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of 
verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval 
en snoeihout met uitzondering van bielzen, tuinhekken 
en tuinschuttingen. Het mag een doorsnee hebben van 
maximaal 12 cm.  
 
Matrassen 
Schoon en droog. 
 
Schoon puin 
Onder schoon puin verstaan we steenhoudende 
materialen afkomstig van gesloopt metselwerk en 
betonconstructies zoals bakstenen, dakpannen, tegels, 
klinkers, (gewapend)beton en porselein sanitair. Het 
puinafval mag niet vervuild zijn met andere afvalsoorten 
zoals isolatiemateriaal, glas, hout, gasbeton en 
gipsblokken, teer, olie,  grond of asbest(-lijkend).
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