Afvalwijzer
recreatieoord
Hoek van Holland

Papier/karton

Restafval

Toegestaan
• Alle soorten papier, dagbladen, tijdschriften
• Reclamedrukwerk, boeken, omslagen, papieren zakken
• Fotokopieerpapier, dossiers, overige verpakkingen die
uit papier en karton bestaan

Toegestaan
• Al het afval dat niet geschikt is voor recycling en waarvoor geen hergebruikverplichting is vastgesteld

Niet toegestaan

Niet toegestaan

• Vervuild, verontreinigd of geplastificeerd papier
• Cellofaan, behang –en afplakpapier
• Papieren handdoeken, tafellakens, zakdoeken,
servetten en drankkartons

•
•
•
•
•

Glas

Metaal

• Verpakkingsglas: flessen en potten in alle kleuren

• Conservenblikken en alle soorten huishoudelijk materiaal
• Oude fietsen, hekwerk en elektriciteitskabels

Toegestaan

Niet toegestaan
•
•
•
•

Steen, keramiek, porseleinachtige materialen
Vlasglas waaronder ruiten en spiegels
Loodhoudend glas zoals televisie en kristalglas
Hittebestendig glas zoals ovenschalen en kookplaten

Hout, zand, puin en bouwafval
Vloeibaar en gevaarlijk afval
Glas
Stofoverlast veroorzakende afvalstoffen
Papier en karton

Toegestaan

Niet toegestaan
• Alle soorten metaal die met chemische producten in
aanraking zijn geweest zoals verven en lakken, afbijt- en
schoonmaakmiddelen

Puin

Groenafval

Toegestaan
•
•
•
•

Schoon puin, metsel- en betonpuin
Betonresten en straatwerk
Metselspecie
Vloer- en wandtegels

Toegestaan
•
•
•
•

Niet toegestaan
•
•
•
•
•
•

Niet toegestaan
Dakgrind, asbesthoudend materiaal
Gipsproducten: gasbeton en giboblokken
Zand en grond
Stucwerk- en pleisterwerkpuin
Bouw- en sloopafval

B-hout

Niet toegestaan
•
•
•
•
•

Hard- en zachtboard
Geplastificeerde houtsoorten
Spaan- en vezelplaat
Geperst hout en geschilderd hout (deuren en kozijnen)
Houten meubels (geen rotan) vrij van bekleding

Niet toegestaan
•
•
•
•
•
•
•

2

Trespa en geïmpregneerd hout
Verbrand hout
Houtwolcementplaat (vezelplaat)
Rooi- en snoeihout, ves hout
Rottend of schimmelend hout
Houtstof
Hang- en sluitwerk, spijkers, schroeven en bouten

GFT afval
Bermgras en boomstobben
Mest of meststoffen
Bomen/takken met schimmels zoals de iepziekte
(Verontreinigde) grond/zand

Wit- en bruingoed

Toegestaan
•
•
•
•
•

Snoeihout (takken en stammen)
Bladeren, gras, haagscheersel en bloemen
Planten met aanhangend grond/zand
Struiken met aanhangend grond/zand

Toegestaan
•
•
•
•

Koelkasten en diepvriezers zonder koelmiddel
Elektronica apparatuur
Systeemkasten computers
Randapparatuur en kabels

Niet toegestaan
• Gevaarlijke onderdelen zoals accu’s en batterijen
• Kwikschakelaars
• Glas van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas

