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Op het containerpark
Heb je alleen betalende afvalstoffen bij?
Je rijdt eerst naar het betalend gedeelte. Na de registratie zal de slag-
boom (c) voor je openen. Dan ga je als volgt tewerk:

1. Je rijdt de weegbrug op (d). Zowel de wagen als de aanhangwagen 
moeten volledig op de weegbrug staan.

2. De parkwachter kijkt na welke afvalstof je wil verwijderen en duidt dat 
aan op zijn draagbare computer.

3. Het voertuig met de vracht wordt gewogen (bruto-gewicht).
4. Je verlaat de weegbrug en deponeert de afvalstof in de daartoe voor-

ziene container(s).
5. Daarna rij je terug de weegbrug op voor een tweede weging (tarra-

gewicht).
6. Je komt aan de slagboom (f) en steekt je identiteitskaart in de betaal-

zuil (e). Op het scherm van de zuil lees je af hoeveel je moet betalen. 
Je betaalt het verschuldigde bedrag. De slagboom gaat open en je 
kan het containerpark verlaten via de uitgang (g).

Indien je betalende afvalstoffen van een goedkoop én duur tarief bij hebt, 
los je na de eerste weging eerst alle afvalstoffen van het dure tarief. Daar-
na rij je terug op de weegbrug voor de tweede weging en lost vervolgens 
alle afvalstoffen van het goedkope tarief. Na de derde en laatste weging, 
rij je naar de betaalzuil. Als je de tweede weging zou overslaan en dus alle 
afvalstoffen in één keer lost na de eerste bruto-weging, betaal je alles aan 
het hoogste tarief.

Heb je alleen niet-betalende afvalstoffen bij?
Je rijdt naar het niet-betalend gedeelte. Na de registratie zal de slagboom 
(b) voor je openen. Daar kan je je afvalstoffen in de juiste containers of bij 
het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) sorteren. Je verlaat vervolgens het con-
tainerpark via de uitgang (g).

Heb je zowel betalende als niet-betalende afvalstoffen bij?
Je moet altijd eerst de betalende afvalstoffen lossen. Daarna kom je van-
zelf op het niet-betalend gedeelte terecht.

legende

a registratiezuil
b slagboom ingang niet-betalend gedeelte
c slagboom ingang betalend gedeelte
d weegbrug
e betaalzuil
f slagboom uitgang betalend gedeelte
g slagboom uitgang containerpark
h portiersunit

Met welke afvalstoffen kan je terecht op het containerpark?
Het containerpark is opgedeeld in een betalend en een niet-betalend ge-
deelte. Hieronder vind je waar je met welke afvalstof terecht kan. De cijfers 
bij de afvalstoffen verwijzen naar de plaats op het containerpark (zie plan). 

De volgende afvalstoffen horen thuis op het betalend gedeelte:
1. grofvuil* - geen huisvuil
2. gemengd bouw- en sloopafval
3. zuiver steenpuin bv. bakstenen, metselwerk, dakpannen
4. beton
5. kalkplaten en cellenbeton bv. ytong en gyproc
6. grond
7. asbesthoudend afval - enkel cementgebonden asbestafval bv.  

eternitplaten en leien 
8. hout bv. tafels, vezelplaten, deuren, multiplex, palletten, triplex
9. vlak glas bv. vensterglas of serreglas - geen autoruiten of spiegels
* Grofvuil is afval van huishoudelijke oorsprong dat te groot is voor de huisvuilzak, ook 
nadat je het manueel verkleinde. Voorbeelden van grofvuil zijn matrassen, linoleum, 
afbraakmaterialen enz. Klein restafval steek je bij voorkeur in de (goedkopere) huisvuilzak.

Alle afvalstoffen die gratis op het containerpark geleverd kunnen worden, 
zetten we hieronder op een rijtje:
10. groenafval zoals takken, bladeren, gazonmaaisel - geen zand of grond
11. papier en karton - druk de kartonnen dozen plat

12. PMD - Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en  
Drankkartons

13. glas - glazen flessen en bokalen, gesorteerd in wit en gekleurd glas
14. metalen
15. harde kunststoffen
16. afgedankte elektrische en elektronische toestellen: grote apparaten 

bv. wasmachines en koelkasten
17. afgedankte elektrische en elektronische toestellen, opgesplitst in 

 – tv’s en monitoren
 – kleine apparaten bv. haardrogers, elektrisch tuingereedschap,  
lcd-schermen, video’s

18. herbruikbare goederen
19. klein gevaarlijk afval bv. frituuroliën en –vetten, afvalolie, verfresten, 

batterijen
20. autobanden, met en zonder velg - geen vrachtwagen- of  

tractorbanden
21. zuivere piepschuim of isomo
22. zuivere plastic folie 
23. plastic bloempotjes en plantentrays - veegschoon
24. textiel
25. kaarsresten en kurken stoppen
26. boekencontainer
27. afhaling compost

let op!
De containerparkwachter beoordeelt op basis van zijn sorteerinstructies, opleiding en ervaring je afval en bij welke fractie het gesorteerd moet worden.

Met je identiteitskaart kan je in al deze containerparken terecht. 
Maak gebruik van deze service!

Containerpark Wuustwezel
Polderstraat 68

OPENINGSurEN
maandag gesloten
dinsdag 9-12 u

woensdag 9-12 u 13-19 u
donderdag 9-12 u 13-17 u

vrijdag 13-17 u
zaterdag 9-16 u

Containerpark Kalmthout
Galgenheiken 7 (NIET bereikbaar
vanuit de Heikantstraat)

OPENINGSurEN
maandag 13-17 u
dinsdag 13-19 u

woensdag 9-12 u 13-17 u
donderdag gesloten

vrijdag 9-12 u 13-19:00
zaterdag 9-16 u

nieuwe openingsuren!
Containerpark Brasschaat
Ploegsebaan 275

OPENINGSurEN
maandag 13-19 u
dinsdag 9-12 u 13-17 u

woensdag 9-12 u 13-17 u
donderdag 9-12 u 13-17 u

vrijdag gesloten
zaterdag 9-16 u

wat is intergemeentelijk gebruik?
Inwoners van Brasschaat kunnen met 
hun gesorteerd afval terecht op de con-
tainerparken van Brasschaat, Kalmthout 
en Wuustwezel. Al deze containerparken 
worden op een zelfde manier geëxploi-
teerd. Dit wil zeggen dat je jezelf steeds 
moet registreren met je identiteitskaart. 
Ook is elk containerpark opgesplitst in 
een betalend en niet-betalend gedeelte. 
Vanzelfsprekend zijn ook de afvalstoffen 
en de sorteerregels dezelfde.
Tot slot zijn de openingsuren op elkaar 
afgestemd. Zo is er steeds een contai-
nerpark open en kan je je gesorteerd af-
val brengen op het ogenblik dat het je het 
best past.

Meer informatie
De containerparken worden geëxploiteerd door IGEAN.
Heb je vragen, opmerkingen of klachten dan kan je dit melden 
via volgende contactgegevens:

IGEAN milieu & veiligheid
Doornaardstraat 60 – 2160 Wommelgem
milieulijn 03 350 08 14
milieu@igean.be
www.igean.be

Algemene sluitingsdagen
De containerparken zijn steeds gesloten op zon- en feestdagen.
De feestdagen zijn 1 januari, paasmaandag, O.H. Hemelvaart, 1 mei, 
Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 
24 december vanaf 12 u., 25 december, 26 december, 31 december vanaf 
12 u.
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