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Toegang tot het containerpark 
met je identiteitskaart
Je kan alleen toegang krijgen tot het containerpark met je identiteitskaart.

Vergeet deze dus zeker niet mee te nemen!
Op het plan op pagina 4 zie je hoe het containerpark is ingericht. Je rijdt tot aan 
de slagboom (b). Je steekt je identiteitskaart in de daartoe voorziene gleuf van de 
zuil (a) aan de ingang. Je gegevens worden ‘gelezen’. Ben je inwoner van Kapellen, 
dan word je als dusdanig ‘herkend’. De slagboom zal opengaan en je kan op het 
containerpark rijden. 

Tips
• Hou je identiteitskaart klaar als je in het containerpark toekomt.
• Verwijder vooraf eventueel het plastic hoesje.
•  Lukt het lezen van de identiteitskaart niet meteen en verschijnt er een boodschap 

op het scherm? Haal je identiteitskaart dan uit de gleuf, wrijf eens over de chip om 
eventuele stofjes te verwijderen en probeer opnieuw.

Heb ik toegang tot  
het containerpark?
•  Eigenaars van een tweede verblijf, verenigingen, scholen
 De inwoners van een tweede verblijf, verenigingen, scholen krijgen alleen toegang tot het 

containerpark als zij een schriftelijke toelating van het gemeentebestuur hebben. Deze 
moet aangevraagd worden bij de milieudienst van de gemeente. Met deze toelating kan 
je vervolgens naar het containerpark en krijg je ter plaatse een toegangskaart. Voor deze 
kaart betaal je een waarborg van 5 euro. De waarborg wordt teruggestort bij inlevering van 
de kaart. Verenigingen en scholen moeten geen waarborg betalen.

•  Inwoners met een andere nationaliteit
 De inwoners van Kapellen met een andere nationaliteit ontvangen bij het eerste bezoek 

aan het containerpark een toegangskaart. Voor deze toegangspas moet geen waarborg 
betaald worden.  

Belangrijk: bestaande toegangskaarten blijven geldig.

In het containerpark
Op het plan op pagina 4 zie je hoe het containerpark is ingericht.

Heb je alleen betalende afvalstoffen bij?
Je rijdt na de registratie (a) naar het betalend gedeelte. De  containerparkwachter zal 
de slagboom (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).
4.  Je verlaat de weegbrug en deponeert de afvalstof in de daartoe voorziene 

container(s).
5.  Daarna rij je terug de weegbrug op voor een tweede weging (tarra). Bruto – tarra = 

gewicht van je afval.
6.  Je komt aan de slagboom (f) en steekt je identiteitskaart in de betaalzuil (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.

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. Daarna 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 
brutoweging, betaal je alles aan het hoogste 
tarief.

Heb je alleen niet-betalende afvalstoffen bij?
Je rijdt na de registratie (a) naar het niet-betalend gedeelte. De slagboom (b) zal 
automatisch open gaan. Daar kan je je afvalstoffen in de juiste containers of bij het klein 
gevaarlijk afval (kga) sorteren. Je verlaat vervolgens het containerpark via de uitgang.

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

Inzameling  
zuivere plastic folies
Plastic folies zijn een zuivere en vrij eenvormige afvalfractie. Ze kunnen, dan ook op een 
gemakkelijke manier gerecycleerd worden. De plastic folies worden gerecycleerd tot 
andere plastic folies.

Sorteerregels

TOEGELATEN NIET TOEGELATEN
• zuivere verpakkingsfolies 
• zuivere folies 
• verzamelverpakking (folie)
• krimpfolie (rond paletten)
• folie van cementzakken  

(zonder papier)
• zuivere, gekleurde folie 
• zakjes van warenhuizen  

(zonder papier)
• baksteenfolie (zonder stenen)
• zakken van turf,  

bemestingsproducten
• plastic rond pakje sigaretten 
• potgrondzakken 
• kunstmeststofzakken  

(niet-gevaarlijk)
• noppenfolie (met luchtkussentjes)
• zuivere folies met een (kleine) sticker
• plastic mapjes (bureau)
• plastic zandzakken

• folie van verse groenten 
• verpakkingen van pasta
• diepvrieszakken 
• landbouwfolie, tuinbouwfolie,  

vijverfolie
• folie met verfresten 
• folie van vleeswaren en zuivel (kaas, …)
• zakken van chips
• folie met karton
• bloempotjes, plantentrays
• folies vervuild met bloed (vlees),  

folies van gevogelte
• plastic tafellaken, regenjas,  

badmuts, zwembandjes
• folie met gevarenteken
• harde plastics  

(bv. bakjes van groenten en fruit)
• plastic zakken van aardappelen

Let op!
Folies die rechtstreeks met voedsel in aanraking kwamen, mogen nooit bij de zuivere 
plastic folies gesorteerd worden. Deze behoren tot het huisvuil.

Wat kan je kopen op het containerpark?
In het containerpark kan je verschillende recipiënten kopen. Je zegt tegen de 
containerparkwachter wat je wil kopen. De parkwachter geeft dit vervolgens in op 
zijn draagbare handcomputer. Betalen doe je direct daarna via de betaalzuil op het 
betalend gedeelte.

Kringlooptuinieren – thuiscomposteren

Recipiënt Inhoud (liter) Prijs (euro)
Compostvat, incl. beluchtingsstok 300 35
Compostvat – beluchtingsstok - 5
Compostbak 1.300 60
Compostbak – aanbouwmodule 1.300 50
Compostbak – afdakje - 20
Zak compost 40 3

Gratis afvalcontainertjes voor injectienaalden en spuiten
De aanwezigheid van gebruikte spuiten en naalden in huisvuil en pmd is reeds 
langer een ‘oud zeer’. Gezinsleden van naaldgebruikers, maar ook personeel van 
ophaalbedrijven en containerparken, kwetsen zich nog regelmatig aan dergelijke 
voorwerpen. Hierbij bestaat het risico dat ze een infectieziekte oplopen.
IGEAN stelt daarom gratis naaldcontainers ter beschikking voor particulieren. Je 
kan ze verkrijgen op het containerpark. De kleine containers (2 liter) zijn speciaal 
ontworpen om naalden en spuiten op een veilige manier te verzamelen. Wanneer je 
naaldcontainer vol is, kan je deze aanbieden in het containerpark.

Stickers voor huisvuil- of gft+-containers en afvalzakken

kostprijs sticker (euro)

Volume container huisvuil gft+ 

42 liter 1 0,80  

80 liter 2 1,50  

140 liter 3,50 2,60 

240 liter 6 4,50 

kostprijs afvalzak (euro)
huisvuil gft+ pmd 

Rol (10 stuks) 20 15 -
Rol (20 stuks) - - 2,50

De stickers en afvalzakken zijn ook te koop bij verschillende gemeentediensten, de 
lokale middenstand en de grootwarenhuizen.
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