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GRIJZE BAK  
RESTAFVAL

BRUINE BAK  
BIO-AFVAL

BLAUWE BAK  
OUD PAPIER

GELE ZAK / GELE BAK
VERKOOPVERPAKKINGEN

GLASBAK  
GLAS

OPHAALVRACHTWAGEN VOOR 
GEVAARLIJKE STOFFEN

ALLE NIET RECYCLEERBAAR AFVAL 
Het gaat bijv. om: 
As (koud), diskettes, verfemmers (met opgedroogde verf), 
foto’s, gloeilampen, kattenkorrels, producten voor persoon-
lijke hygiëne, veegsel, porseleinstukken, stofzuigerzakken, 
behangpapier, luiers, sigarettenpeuken

Dit moet in:
Afvalbak voor restafval 

Dat mag er niet in:
Cd’s en dvd’s, elektrische apparaten, spaarlampen, 
inktpatronen, fluorescentiebuizen  afvalverzamelplek 
(Wertstofhof ‘milieupark/containerpark’) Dekbedden  
textielcontainer
Gevaarlijke stoffen  ophaalvrachtwagen voor gevaarlijke 
stoffen (Schadstoffmobil)

ORGANISCH AFVAL ZOALS
KEUKEN- EN TUINAFVAL
Het gaat bijv. om: 
Bloemenresten, eierschalen, vis- en vleesresten, tuinafval, 
groenteresten, koffiedrab, aardappelschillen, keukenafval, 
notenschillen, groenteschillen, voedselresten, theedrab, 
kamerplanten, citrusvruchten

Dit moet in:
Bio-afvalbak 

Dat mag er niet in::
As, producten voor persoonlijke hygiëne, koffiecapsules, 
kattenkorrels, veegsel, stofzuigerzakken, luiers, sigaretten-
peuken  afvalbak voor restafval 

PAPIER, KARTON, KARTONNEN DOZEN
Het gaat bijv. om: 
Brochures, boeken, printpapier, fotokopiepapier, kartonnen 
dozen, folders, schone papieren zakken, golfkarton, verpak-
kingen van papier, kranten 

Dit moet in:
Oudpapierbak of naar Wertstofhof ‘milieupark/container-
park’

Dat mag er niet in:
Gecoat papier, boterhamzakjes, behang,  bak voor 
restafval
Drankkartons (bijv. melkpakken)  gele zak / gele bak

VERPAKINGEN VAN KUNSTSTOF, ME-
TAAL EN SAMENGESTELDE MATERIALEN
Het gaat bijv. om: 
Aluminiumfolie, verfemmers en -tubes (leeg), plastic fles-
sen, drankkartons, conservenblikken, kroonkurken, metalen 
verpakkingen, melkpakken, plastic tassen, plastic beker, 
piepschuim, plastic sluitingen

Dit moet in:
Gele bak / gele zak 

Dat mag er niet in:
Papier, karton, kartonnen verpakkingen  oudpapierbak
Glazen flessen  glasbak
Hout, plastic emmers, porselein, potten, pannen, speel-
goed  bak voor restafval, ‘Wertstoffhof’ (milieupark/
containerpark)

FLESSEN, GLAS, GROEN, BRUIN EN 
HELDER GLAS SCHEIDEN
Het gaat bijv. om: 
Glazen flessen, groente-, jam- en conservenbokalen en 
andere glazen verpakkingen 

Dit moet in:
Openbare glasbak 

Dat mag er niet in:
Autoruiten  garage 
Loodglas, gloeilampen, Jenaglas, keramiek, porselein  
bak voor restafval
Vensterglas, spaarlampen, spiegels  ‘Wertstoffhof’ 
(milieupark/containerpark)

AFVAL MET GEVAARLIJKE STOFFEN
Het gaat bijv. om: 
Afbijtmiddelen, oude medicijnen, olieresten, batterijen, des-
infectiemiddelen, verven (vloeibaar), vlekkenverwijderaar, 
houtbeschermings- en behandelingsmiddelen, kleefstoffen, 
schilderslakken, fluorescentiebuizen, gewasbeschermings-
middelen, reinigingsmiddelen, spuitbussen met restinhoud

Dit moet in:
Ophaalvrachtwagen voor schadelijk stoffen. Tijden vindt u 
op de afvalkalender
Inzamelplek voor gevaarlijke stoffen ’Altdeponie’ (oude 
stortplaats) Borken Hoxfeld

Dat mag er niet in:
Elektrische apparaten  ‘Wertstoffhof’
Verfbakken (opgedroogde verf  bak voor restafval
Verfcontainer, spuitbussen (leeg)  gele zak / gele bak 


