
Wegwijs op het containerpark
Een praktische gids om uw bezoek vlot te laten verlopen
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Geen afval is beter
Er zijn heel wat initiatieven waar uw spullen een tweede leven  
kunnen krijgen.

De Kringwinkel 

Beslis niet te snel om uw oude spullen naar het 
containerpark te brengen. Er zijn ook nog de 
kringloopwinkels. De Kringwinkel aanvaardt met 
veel plezier uw herbruikbare spullen. Herbruikbaar 
wil zeggen dat iemand anders ze nog moet willen 
gebruiken; ze mogen niet beschadigd of totaal 
versleten zijn. Denk daarbij aan meubels, kleding, 
speelgoed, boeken, huisraad, fietsen, … 
Elektrische en elektronische apparaten mag u altijd 
brengen, ook als ze stuk zijn. 

Wilt u uw spullen laten ophalen door De Kringwinkel?

Surf dan naar www.kringwinkel.be en contacteer 
uw plaatselijke Kringwinkel of bel naar het gratis 
ophaalnummer 0800 200 80 om een afspraak te 
maken.

• Abdijstraat 104 (Kiel) 
• Bredabaan 397 (Merksem) 
• Kroonstraat 166 (Borgerhout) 
• Sint-Jorispoort 29 (2000 Antwerpen) 
• Vosstraat 305  (Deurne)
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Minder is beter

Als u weinig afval produceert, bewijst u uzelf en 
het milieu een grote dienst. Want hoe minder afval 
we samen weggooien, hoe minder we moeten 
recycleren, storten of verbranden.

Al eens gedacht aan een compostvat voor uw tuin afval 
of een leuk upcycle-projectje met een oude vogelkooi of 
enkele houten planken? Oude schoenen als bloempot-
je? Laat u inspireren www.antwerpen.be/minderafval
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de Collectie 

Waarom uw kleren aan de Collectie schenken? 
Omdat dat lokaal, sociaal, en goed voor het milieu is!

De partners van de Collectie halen de items op aan 
huis of geven u de kans om ze binnen te brengen in 
één van de vele brengpunten in de stad.

Wat kan u schenken aan de Collectie?

Kleding, schoenen, accessoires (riemen, sjaals, 
mutsen, wanten, handschoenen, sokken…), 
huishoudtextiel (lakens, handdoeken, overtrekken, 
hoezen…). Ook textiel met vlekken, scheuren of 
gaten wordt aanvaard.

decollectieantwerpen.be



Deurne

Linkeroever
Borgerhout

Kiel

Hoboken

Wilrijk

Berchem

Luchtbal

Zandvliet

6 I  Waar en wanneer?

Waar en wanneer?
Locatie 



maandag tot vrijdag: 9:00u tot 17:00u

zaterdag: 8:00u tot 16:00u

zondag en feestdagen: gesloten

Uitgezonderd Zandvliet

maandag en woensdag:  13:00 - 17:00 uur

dinsdag, donderdag, 
zon- en feestdagen:  

gesloten

vrijdag:  09:00 - 17:00 uur

zaterdag:  8:00 - 16:00 uur
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Containerpark Berchem 
Arbeidersstraat 2a
2600 Berchem 
tel. 03 230 81 49 
containerpark.berchem@stad.antwerpen.be 

Containerpark Borgerhout
TIJDELIJK GESLOTEN 

Containerpark Deurne
Belcrownlaan 1A
2100 Deurne
tel. 03 325 72 70 
containerpark.deurne@stad.antwerpen.be

Containerpark Hoboken
Smallandlaan 8
2660 Hoboken
tel. 03 830 17 26 
containerpark.hoboken@stad.antwerpen.be

Containerpark Kiel
Kielsbroek
2020 Antwerpen 
tel. 03 238 63 55 
containerpark.kiel@stad.antwerpen.be

Containerpark Linkeroever 
Blancefloerlaan 179 B
2050 Antwerpen 
tel. 03 252 77 32 
containerpark.linkeroever@stad.antwerpen.be

Containerpark Luchtbal
Singaporestraat 99
2030 Antwerpen
tel. 03 502 07 76
containerpark.luchtbal@stad.antwerpen.be

Containerpark Wilrijk
Neerlandweg 44
2610 Wilrijk 
tel. 03 825 12 89  
containerpark.wilrijk@stad.antwerpen.be

Containerpark Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Derdeweg 3
2040 Antwerpen 
tel. 03 569 16 45 
containerpark.zandvliet@stad.antwerpen.be

Openingsuren 

Van 1 april tot 30 september kan u op woensdag van 12:00 tot 20:00 uur terecht in de 
containerparken.
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1. Sorteren begint thuis  

Bereid uw bezoek voor. Laad uw auto in, in functie van de spullen die u op het containerpark 
wil achterlaten. Hou de verschillende afvalsoorten (fracties) gescheiden van elkaar.  
Zo kunnen de medewerkers zien welke afvalsoorten u meebrengt. 
Haal spullen die uit verschillende materialen bestaan al zo veel mogelijk thuis uit elkaar.
Uw spullen worden op die manier gerecycleerd tot nieuw materiaal.

2. Toegang tot het containerpark

• Elk containerpark heeft aan de ingang 
een slagboom. U kan deze slagboom 
openen met uw identiteitskaart of een 
toegangspas voor verenigingen. 

• U moet op de automaat aangeven welk 
afval u precies binnen levert.

• De automaat print vervolgens een 
ticket uit, dat u achter de voorruit van 
uw wagen legt. 

Hoe? 
Bezoek aan het containerpark

Wie? 
Alle parken zijn toegankelijk voor particulieren die in Antwerpen wonen. 
Bedrijven en zelfstandigen, kunnen dus niet terecht met hun afval. 

Om als vereniging toegang te krijgen tot het containerpark moet een pas aangevraagd worden. 
Voor meer informatie hierover of voor het aanvragen van een pasje, mail naar toegang.
containerparken@stad.antwerpen.be of bel naar het stedelijk contactcenter 03 22 11 333.

U kan ook voor een andere persoon naar het containerpark maar hiervoor heeft u bewijsstukken 
nodig. Kijk hiervoor op de website www.antwerpen.be/containerparken of neem contact met 
met stedelijk contactcenter 03 22 11 333.



3. Wij helpen u graag

Het personeel op het containerpark houdt toezicht en helpt u graag om uw sorteervragen op 
te lossen en de juiste container te vinden.  

4. Het park verlaten

Aan de uitgang van het park staat een betaalautomaat waar u betaalt met bancontact,  
cash geld wordt niet aanvaard. Kijk uw ticket goed na! Na betaling kan u buiten rijden. 
Indien u enkel gratis afval brengt, kan u het park verlaten zonder te betalen.

TIP
Hebt u uw bankkaart niet bij dan kan u nog tot zaterdag van diezelfde week terecht in het 
containerpark om uw betaling te doen. Indien u niet betaalt, krijgt u per postfacturatie en 
tegen een meerkost van € 10, een overschrijving toegezonden.
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Hoeveel mag ik naar het containerpark brengen?

De maximum hoeveelheden per persoon zijn:

GRATIS (zie p. 14 tot 24)
• Snoeihout: 3 m3/dag.
• Andere gratis fracties: 2 m3/dag.
• Kga (klein gevaarlijk afval): maximum 50 liter of 50 kilogram per jaar per gezin.
• Autobanden: maximum 10 stuks per jaar per gezin.

BETALEND (zie p. 13)
• Steenpuin: 2 m3/dag.
• Grofvuil (brandbaar en niet-brandbaar): 2 m3/dag.

Deze maxima zijn totalen voor alle stedelijke containerparken. 
U mag dus niet met uw teveel aan afval naar een ander containerpark gaan.

10 I  Hoeveel?

Hoeveel?

Hoeveel is één kubieke meter of één kuub of 1 m³?

1 m³ = 1 m lengte x 1 m breedte x 1 m hoogte

0,5 m³ = een autokoffer
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Hoeveel kost het? 

De toegang tot de stedelijke containerparken voor inwoners van Antwerpen is gratis.
Voor grofvuil en steenpuin is 1 emmer gratis. Indien u meer heeft dan een emmer, dan wordt er 
minimaal een halve kubieke meter (1/2 m³) aangerekend. 

• Grofvuil: € 10 per halve kubieke meter (1/2 m³)
• Steenpuin: € 18,75 per halve kubieke meter (1/2 m³)

U kan enkel met Bancontact betalen. U betaalt als u het containerpark verlaat. 
Indien u niet betaalt dan wordt de factuur opgestuurd, dit kost € 10 extra.

Voor meer info surf naar www.antwerpen.be/afval of bel het stedelijk contactcenter  
op 03 22 11 333.
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Grofvuil

Steenpuin

U betaalt voor 1 m³ steenpuin 
€ 37,50. U kan dagelijks tot 2 m³ 
steenpuin naar het containerpark 
brengen. Dit geldt niet voor bedrijven 
en verenigingen.

Grofvuil kost € 20 per 1 m³ in het 
containerpark. U betaalt minimum 
voor 1/2 m³. U kan dagelijks tot  
 2 m³ grofvuil naar het containerpark 
brengen. 

BETALEND
 € 10 per 1/2 m³

BETALEND
 € 18,75 per 1/2 m³

 WAT?

• Steenpuin (enkel zand en stenen)
• Porselein
• Aardewerk, …

 HOE?

Stort het steenpuin los in de container.

 NIET!

Bepleistering, gebonden asbest, zakken of ander 
verpakkingsmateriaal, Gyproc en Ytong. 

 WAT?

• Grote meubelen
• Roofing
• Boomstronken
• Hittebestendig glas (pyrex)
• Matrassen
• Tapijten
• Bepleistering
• Gyproc
• Ytong, …

 HOE?

Brandbaar en niet-brandbaar grofvuil worden 
apart ingezameld.

 NIET!

Kattenbakvulling, emmers, bloempotten, …



AEEA - Afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten

Asbest (gebonden)

De lijst van erkende asbest -
verwijderaars kan u opvragen via 
het telefoonnummer 02 233 41 11.

GRATIS

GRATIS

14 I  Wat?

 WAT?

• Golfplaten
• Bloembakken
• Dakleien, … 

 HOE?

Verpak het materiaal in plastic zakken, en zorg 
dat er geen vezels vrijkomen (door breken of 
beschadigen).

 NIET!

Asbest in niet gebonden toestand. Raadpleeg 
hiervoor een erkende verwerker.

 WAT?

• Wasmachines
• Tv’s
• Computers
• Strijkijzers
• Gsm’s
• Zaklampen, …

 NIET!

Electro van niet particuliere oorsprong, geen 
kassa’s, koelkasten van winkels etc.



15Wat?  I

Autobanden

U kan maximum tien stuks per jaar 
per gezin binnenbrengen.

 WAT?

Banden van personenwagens, aanhangwagens, 
motoren, scooters, …

 HOE?

Zowel met als zonder velg.

 NIET!

Fietsbanden (behoren bij het grofvuil), 
vrachtwagenbanden en tractorbanden.

GRATIS
max 10 per jaar

Boekencontainer
GRATIS

 WAT?

Boeken.

 HOE?

In goede staat. Dit is een ruilproject: u mag 
gratis boeken brengen en maximum 3 boeken 
meenemen per dag.

 NIET!

Schriften, reclamefolders, boeken in slechte 
staat.



Frituurolie en -vet
GRATIS
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 WAT?

Alle gebruikte frituurolie, fondueolie of frituurvet

 HOE?

Afgekoeld in een plastieken fles, doos of andere 
verpakking.

 NIET!

Giet olie of vet niet in het toilet of afvoer, …

Glas - flessen etc.

 WAT?

• Transparante glazen bokalen
• Transparante glazen (drank)flessen
• Transparante glazen flacons, …

 HOE?

Wit en gekleurd glas apart, leeg, doppen, deksels 
en rieten vlechtwerk verwijderd, …

 NIET!

Hittebestendig glas zoals ovenschotels, 
kookplaten,   porselein en aardewerk, stenen 
flessen en kruiken, opaalglas en kristal, vlak 
glas zoals ruiten en spiegels, gloeilampen of 
spaarlampen, …

GRATIS
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Glas - vlak glas

 WAT?

• Vensterglas
• Spiegelglas
• Autoglas, …

 NIET!

Het vlak glas mag niet hittebestendig (pyrex) 
zijn of steen-, hout- of metaalachtige materialen 
bevatten.

GRATIS

Harde plastic
GRATIS

 WAT?

Voorwerpen groter dan 15 cm.
• Plastic wasmanden
• Emmers
• Speelgoed
• Gieters
• Dakgoten
• Tuinmeubelen
• Bloempotjes en plantentrays
• Bierbakken, …

 NIET!

De voorwerpen mogen geen ander materiaal 
bevatten zoals hout, metaal, batterijen. 
Niet vervuild zijn met inkt, verf of cement. 
Geen zacht plastic zoals tuinslangen, ballen, 
folies, dekzeilen, cd's en videobanden, …
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Kaarsresten

 WAT?

Kaarsresten.

 NIET!

Theelichtjes, kaarshouders of verpakkingen.

GRATIS

Hout
GRATIS

 WAT?

Alle soorten hout en houten meubelen 
(gedemonteerd).

 HOE?

Zo klein mogelijk.

 NIET!

Snoeihout, kerstbomen, spoorwegdwarsbalken, 
riet, beklede meubels, …



19Wat?  I

Klein gevaarlijk afval

 WAT?

Producten die we dagelijks in het huishouden 
gebruiken en die gevaarlijke stoffen bevatten.
• Verven, lijmen, inkten en harsen
• Solventen of oplosmiddelen (white spirit, 

antivries, javel,…)
• Zuren
• Basen of logen
• Vuurwerk
• Batterijen
• Kwikhoudend afval
• Bestrijdingsmiddelen
• Afvaloliën
• Brandblussers
• Rookdetectoren
• RX-foto’s
• Spaarlampen en TL-lampen
• Insulinespuiten, injectienaalden, pennaalden  

(in naaldcontainer).
• Lege verpakkingen van bovenstaande producten
• Niet-geperforeerd gasbidon voor éénmalig 

gebruik (bv. voor kamperen)
• Lege verpakkingen met één van deze symbolen:

 HOE?

Veilig en degelijk verpakt (originele of in een glazen 
verpakking). Niet mengen. 
Voor insulinespuiten, pennaalden, bloedlancetten 
en andere injectienaalden gebruikt u verplicht een 
naaldcontainer.

 NIET!

Cassetten, videobanden, foto’s, gloeilampen, 
halogeenlampen (restafval), medicijnen 
(apotheker), cosmetica, butaan; propaan en 
industriële gasflessen, munitie en explosieven.

GRATIS
max 50 l/kg 

per jaar
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Kurk
GRATIS

 WAT?

• Kurken stoppen
• Tegels in kurk
• Onderzetters in kurk
• Placemats in kurk, …

 NIET!

De kurken voorwerpen mogen niet behandeld zijn 
met verf, vernis of olie.

Metalen
GRATIS

 WAT?

Ijzer, gietijzer, gegalvaniseerd metaal, plaatijzer, 
lood, zink, geel en rood koper, aluminium, inox, 
brons en elektriciteitskabels.

 HOE?

Ferro en non-ferro worden samen ingezameld.

 NIET!

Conserven en drankblikjes (PMD), …
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Papier en karton
GRATIS

 WAT?

• Papieren en kartonnen verpakkingen
• Tijdschriften
• Kranten
• Kartonnen dozen
• Postkaarten, …

 HOE?

In een gesloten kartonnen doos, goed samen-
gebonden met een touwtje zodat het niet kan 
wegwaaien.

 NIET!

Broodzakken, keukenrol, plastic zakken, vettige 
pizzadozen, behangpapier (hoort bij restafval), …

Piepschuim

 WAT?

• Propere witte piepschuim
• Piepschuim uit korrels (ook ‘isomo’ genoemd)

 NIET!

Vervuild piepschuim, gekleurd piepschuim, 
verpakkingschips, vlees- of groenteschaaltjes, …

GRATIS



Pmd
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 WAT?

• Plastic flessen en flacons van 
 - Dranken
 - Wasproducten
 - Afwasmiddel
 - Shampoo
 - Douchegel
 - Onderhoudsproducten

• Drankblikjes
• Conservenblikjes
• Aluminiumschoteltjes, -schaaltjes en -bakjes
• Spuitbussen van voeding en cosmetica
• Metalen schroefdoppen en deksels
• Kroonkurken
• Metalen dozen en bussen
• Drankkartons van vloeibare producten (melk, 

fruitsap, room, soep, saus …).

 HOE?

Lege verpakkingen. Enkel in de blauwe pmd-zak.

 NIET!

Plastic bakjes en dozen, charcuterie-verpakkingen, 
plastic zakken en folies, yoghurtpotjes, 
verpakkingen van gevaarlijke stoffen (bv. javel), …

GRATIS
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Textiel
GRATIS

 WAT?

Alle soorten textiel en schoenen gemaakt uit 
synthetische of natuurlijke vezels.
Gedragen (ook kapotte en versleten) kledij 
(ook ondergoed, zwemkledij, sokken, hoeden), 
schoenen (per paar samengebonden), lederwaren 
(handtassen, riemen), bed- en badtextiel (lakens, 
dekbedovertrekken, kussenslopen, dekens, 
handdoeken, washandjes), decoratietextiel 
(gordijnen…), knuffels, …

 HOE?

In plastic zakken.

 NIET!

Verontreinigde schoenen, kleding of textiel.

Snoeihout
GRATIS

max 3 m3 per dag

 WAT?

Alle soorten tuinafval zoals snoeihout van hagen, 
struiken of bomen, gras en bladeren.

 HOE?

Bind het snoeihout bijeen met een natuurkoord 
tot pakken van max. 25 kg en een lengte van  
circa 1,5 m.

 NIET!

Boomstronken, grote wortels, bloempotten, 
takken met een diameter groter dan 10 cm,  …



Dode huisdieren
Enkel containerpark Hoboken!

Met dode huisdieren kan u enkel 
terecht in het containerpark van 
Hoboken. 

 WAT?

Kleine huisdieren zoals honden, katten, konijnen, 
cavia’s, vogels, fretten, …

 HOE?

De dieren steekt u daar in een speciale zak en 
daarna worden ze in een koelcontainer gelegd.

 NIET!

Landbouwdieren zoals schapen, geiten,  
varkens, …

GRATIS
max 5 per jaar
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Meneer Sorteer app
Kan u goed sorteren? Test uw kennis en behaal de hoogste score 
via de app Meneer Sorteer.

• Een schoendoos mag bij het papier en karton, maar wat doet u 
met een vensterenveloppe? 

• Mag een yoghurtpotje in de blauwe zak? 
• En een kippenboutje, is dat restafval?

Stad Antwerpen heeft de app Meneer Sorteer ontwikkeld om uw 
kennis over sorteren te testen. Download en speel Meneer Sorteer 
en wordt de beste sorteerder van de hele stad.



Nog vragen?
Veelgestelde vragen over containerparken

Zijn de containerparken open op feest- en brugdagen?

De parken zijn gesloten op feestdagen, maar wel open op brugdagen. De sluitingsdagen worden 
altijd ruim op tijd aangekondigd in de containerparken en op www.antwerpen.be.

Waarom moet ik mijn identiteitskaart tonen? 

De containerparken zijn enkel toegankelijk voor inwoners van Antwerpen. Om dit te kunnen 
controleren moet elke bezoeker zijn identiteitskaart in de toegangszuil steken.

Ik kom maar vijf keer per jaar naar het containerpark, mag ik dan niet 
wat meer brengen?

Nee, per dag zijn er maxima voor het afval dat u mag binnenbrengen, ongeacht of u nu eenmaal 
per week of eenmaal per jaar komt. Deze beperking geldt in alle parken: u mag uw teveel aan 
afval dus niet naar een ander park brengen. Dit heeft te maken met de hoeveelheid afval die we 
per dag kunnen verwerken.

Wat met vervallen geneesmiddelen? 

Vervallen medicijnen en resten van medicijnen moeten teruggebracht worden naar de apotheek. 
Kartonnen doosjes en bijsluiters moeten vooraf verwijderd worden en bij het papier & karton 
gesorteerd worden. Medicijnen zijn geen KGA.

Wat met zonnepanelen?

Op zonnepanelen geldt een aanvaardingsplicht. Indien er nieuwe zonnepanelen geplaatst 
worden, is de installateur verplicht de oude zonnepanelen mee te nemen.
Indien er geen nieuwe zonnepanelen geplaatst worden, dan dient dit gebracht te worden naar 
een PV-cycle - inzamelpunt voor zonnepanelen. 
www.pvcycle.be/diensten/inzameling-zonnepanelen

Wat met munitie, wapens en vuurwerk?

Als u in het bezit bent van munitie die moet verwijderd worden, moet u contact opnemen met de 
politie op het nummer 101 (voor dringende gevallen) of de blauwe lijn op het nummer 0800 123 12.
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Wat is precies grofvuil?

Afval dat niet in een restafvalzak kan en dat niet meer kan gerecycleerd worden, is grofvuil. Dit 
afval mag in de grofvuilcontainer. Kleiner afval hoort in de restafvalzak of -container en hoort 
niet thuis in het containerpark. Als er afval onterecht in de grofvuilcontainer wordt gedumpt, 
lopen de stort- en verwerkingskosten veel te hoog op. Als u twijfelt, vraag dan hulp aan de 
toezichter van het containerpark. Die kan u vertellen of het afval bij het grofvuil hoort of in een 
andere container. 

Moet de handelaar mijn oud tv-toestel terugnemen? 

Sinds 1 juli 2001 bestaat de terugnameplicht. Dit betekent dat de handelaar een afgedankt 
elektrotoestel moet terugnemen indien u een nieuw koopt. Dit geldt voor alle elektrische en 
elektronische toestellen: bij aankoop van een gelijkaardig nieuw toestel is de handelaar verplicht 
het oude terug te nemen. Wanneer een toestel nog in goede staat is, kan u het ook naar De 
Kringwinkel brengen of laten ophalen.

Wat doe ik met gasflessen?

Gebruikers van gasflessen kunnen met hun lege (en volle) gasflessen terecht bij verschillende 
verdelers, maar niet op het containerpark. Nuttige website: www.mijngasfles.be

Mag ik materialen meenemen uit het containerpark?

Nee, enkel uitzonderlijk na een officiële goedkeuring door het college van burgemeester en 
schepenen kan u toestemming krijgen om materialen mee te nemen.
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www.antwerpen.be/containerparken
03 22 11 333




