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Beton- en metselwerk (gemengd puin) 

Omschrijving:  
Schoon puin komt vrij bij het (ver)bouwen, renoveren, en slopen van woningen, gebouwen en andere 
bouwwerken. 
Dit betreft de fractie welke bestaat uit een menging van diverse steenachtige materialen. 
 
Samenstellingseisen:  

Hoofdbestanddeel  Eis  

 Steenachtig materiaal zoals o.a. beton, metselwerk, klinker, natuursteen, 
keramisch materiaal en kalkzandsteen.  

 >95%  

Nevenbestanddeel   

 Overig steenachtig materiaal zoals o.a. gasbeton, hoogovenslak en licht 
beton  

 Zand/grond niet vervuild  

 Niet teerhoudend asfalt  

 Gibo, gipspuin, poriso en overige zachte puinsoorten  

 <5%  

 <5%  

 <5%  

 <5%  

Verontreiniging   

 Glas, papier, plastic, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim en 
pvc  

 Asbest of asbest verdachte materialen.  

 <0%  

 Geen  

 
Afmetingen: 
Lengte, breedte, hoogte maximaal 70x70x20 cm.  
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 29 & 32 
 
Te gebruiken Euralcodes: 

17.01.01 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Beton 

17.01.02 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Stenen 

17.01.03 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Tegels & keramisch 

17.01.06 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Mengsels incl. gevaarlijke stoffen 

17.01.07 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Niet onder 17.01.06 vallend puin 
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Betonpuin 
Omschrijving:  
Schoon betonpuin komt vrij bij het (ver)bouwen, renoveren, en slopen van woningen, gebouwen en 
andere bouwwerken. 
 
 
Samenstellingseisen:  

Hoofdbestanddeel  Eis  

 Betonpuin  >95%  

Nevenbestanddeel   

 Metselwerk, klinker, natuursteen, keramisch materiaal en kalkzandsteen. 

 Overig steenachtig materiaal zoals o.a. gasbeton, hoogovenslak en licht 
beton  

 Zand/grond niet vervuild  

 Niet teerhoudend asfalt  

 Gibo, gipspuin, poriso en overige zachte puinsoorten  

 <4%  

 <1%  

 <1%  

 <1%  

 <0,1%  

Verontreiniging   

 Glas, papier, plastic, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim 
en pvc  

 Asbest of asbest verdachte materialen.  

 <0%  

 Geen  

 
Afmetingen: 
Lengte, breedte, hoogte maximaal 70x70x20 cm.  
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 29 & 32 
 
Te gebruiken Euralcodes: 

17.01.01 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Beton 

17.01.02 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Stenen 

17.01.03 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Tegels & keramisch 

17.01.06 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Mengsels incl. gevaarlijke stoffen 

17.01.07 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels & keramisch Niet onder 17.01.06 vallend puin 
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Vervuild puin  

Omschrijving:  
Steenachtig materiaal wat afkomstig is van bouw- en sloopwerkzaamheden.  
 
Samenstellingeisen:  

Hoofdbestanddeel  Eis  

 Steenachtig materiaal zoals o.a. beton, metselwerk, klinker, natuursteen, 
keramisch materiaal en kalkzandsteen  

 >75%  

Nevenbestanddeel    

 Overig steenachtig materiaal zoals o.a. gasbeton, hoogovenslak en licht 
beton  

 Zand/grond niet vervuild  

 Niet teerhoudend asfalt  

 Gibo, gipspuin, poriso en overige zachte puinsoorten  

 Glas, papier, plastic, textiel, isolatiemateriaal, dakbedekking, piepschuim 
en pvc  

 < 25%  

 < 25%  

 < 25%  

 < 25%  

 < 25%  

Verontreiniging    

 Asbest of asbestverdachte materialen.   Geen  

 
Afmetingen:  
Lengte, breedte, hoogte maximaal 80x80x20 cm.  
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 29 & 32 
 
Te gebruiken Euralcode: 

17.01.06 Bouw- & sloopafval Beton, stenen, tegels 
& keramisch 

Mengsels incl. gevaarlijke stoffen 
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Asfalt, niet teerhoudend 

Omschrijving: 
Niet-teerhoudend asfalt is steenachtig materiaal en bestaat uit een mengsel van grind, steenslag  
(incidenteel fosforslak of staalslak), zand, vulstof en bitumen als bindmiddel. 
 
Samenstellingseisen:  

Hoofdbestanddeel  Eis  

 Asfalt met maximaal 75 mg/kg ds aan PAK’s totaal (som 10)   >95%  

Nevenbestanddeel   

 Cementbeton en/of producten hiervan; 
Baksteen, metselmortel en klinkers; 
Slakken en natuursteen; 
Zand en zandasfalt; 
Gietasfalt en teerbeton; 
Koud asfalt bereid met vloei- of teerbitumen  

 Totaal  

 <1%  

 <5%  

Verontreiniging    

 Niet steenachtige materialen zoals glas, kunststoffen, dakbedekking, hout, 
piepschuim, e.d.  

 Geen  

 
Afmetingen:  
Lengte, breedte, hoogte maximaal 50 cm  
 
Acceptatievoorwaarden: 
Asfalt wordt aangeleverd met in achtneming van CROW publicatie 210: Richtlijn omgaan met 
vrijgekomen asfalt. Hieruit moet blijken dat het materiaal teervrij is. 
Op locatie wordt op vrachtniveau een extra indicatieve controle mbv de PAK-marker test uitgevoerd. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 29 
 
Te gebruiken Euralcodes: 

17.03.02 Bouw en sloopafval Bitumineuze mengsels Niet onder 17.03.01 vallende mengsels 
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Asfalt teerhoudend 

Omschrijving: 
Asfalt of asfaltbeton geheel of gedeeltelijk vermengd met teerhoudende slijtlagen of overige 
teerhoudende producten.  
 
Samenstellingeisen:  

Hoofdbestanddeel Eis  

 Teerbeton of overige teerhoudende materialen, homogeen vermengd  

 Overig niet teerhoudende beton, steen of steenachtige producten, 
homogeen vermengd met teerhoudende producten  

 >80%  

 >80%  

Nevenbestanddeel   

 Zandaandeel   <20%  

Verontreiniging    

 N.v.t.   Niet aanwezig  

 
Afmetingen:  
Lengte, breedte, hoogte maximaal 50 cm  
 
Acceptatievoorwaarden:  
Teerhoudend asfalt wordt geaccepteerd aan de hand van analyse rapporten en zo nodig wordt 
indicatief een PAK marker gebruikt om te bepalen of het asfalt daadwerkelijk teerhoudend is.  
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 34 
 
Te gebruiken Euralcode: 

 
 
  

17.03.01 Bouw- en sloopafval Bitumineuze mengsels Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten 

17.03.03 Bouw- en sloopafval Bitumineuze mengsels Koolteer en met teer behandelde producten 
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Bouw en sloopafval sorteerbaar 

Omschrijving:  
Sorteerbaar bouw- en sloopafval is een samenstelling van twee of meer afvalstoffen door elkaar, 
afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen, wegen en dergelijke, bestaande uit 
onder andere puin, zand, gips, hout, metalen, papier, karton, plastic en kunststoffen.  
 
Samenstellingseisen:  

Hoofdbestanddeel Eis  

 Sorteerbaar(minimaal 50%) herbruikbaar bouw- en sloopafval   > 95%  

Nevenbestanddeel   

 Gecreosoteerd hout 

 Dakleer  

 < 5%  

 < 5%  

 

Verontreiniging    

 Gevaarlijk afval ( voorheen kca)  

 Asbest en asbestverdacht materiaal  

 Verontreinigde grond 

 Geen  

 Geen 

 Geen  

 
Afmetingen: 
Diameter maximaal 1,5 meter  
Lengte maximaal 5 meter 
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. Bouw- en sloopafval dient vrij te zijn 
van gevaarlijke stoffen. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 28 
 
Te gebruiken Euralcodes: 

17.09.03 Bouw- en sloopafval Overig bouw- en 
sloopafval 

Overig bouw- en sloopafval dat 
gevaarlijke stoffen bevat 

17.09.04 Bouw- en sloopafval Overig bouw- en 
sloopafval 

Niet onder 17.09.03 vallend 
gemengd bouw- en sloopafval 
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Bouw en sloopafval niet sorteerbaar 

Omschrijving:  
Niet sorteerbaar bouw- en sloopafval is een samenstelling van twee of meer afvalstoffen door elkaar, 
afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen, wegen en dergelijke, bestaande uit 
onder andere puin, zand, gips, hout, metalen, papier, karton, plastic en kunststoffen.  
 
Samenstellingseisen:  

Hoofdbestanddeel Eis  

 Niet sorteerbaar bouw- en sloopafval   > 95%  

Nevenbestanddeel   

 Gecreosoteerd hout 

 Dakleer  

 Isolatie 

 plastic 

 

 < 25%  

 < 25%  

 < 25% 

 < 25% 

 

Verontreiniging    

 Gevaarlijk afval ( voorheen kca)  

 Asbest en asbestverdacht materiaal  

 Verontreinigde grond 

 Geen  

 Geen 

 Geen  

 
Afmetingen: 
Diameter maximaal 1,5 meter  
Lengte maximaal 5 meter 
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. Bouw- en sloopafval dient vrij te zijn 
van gevaarlijke stoffen. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 28 
 
Te gebruiken Euralcodes: 

17.09.03 Bouw- en sloopafval Overig bouw- en 
sloopafval 

Overig bouw- en sloopafval dat 
gevaarlijke stoffen bevat 

17.09.04 Bouw- en sloopafval Overig bouw- en 
sloopafval 

Niet onder 17.09.03 vallend 
gemengd bouw- en sloopafval 
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Dak-, bouw- en sloopafval 

Omschrijving:  
Een samenstelling van sorteerbaar bouw- en sloopafval vermengd met bitumineus en/of 
koolteerhoudend dakbedekkingafval  
 
Samenstellingseisen:  

Hoofdbestanddeel  Eis  

 Teerhoudend en/of bitumineus dakafval   > 50%  

Nevenbestanddeel   

 Sorteerbaar bouw- en sloopafval  

 Dakgrind  

 < 50%  

 < 50%  

Verontreiniging    

 Niet aanwezig   0 %  

 
Afmetingen:  
Lengte en breedte maximaal 2 meter 
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd.  
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 33 
 
Te gebruiken Euralcode: 

17.03.01 Bouw- en sloopafval Bitumineuze mengsels Bitumineuze mengsels met koolteer 

17.03.02 Bouw- en sloopafval Bitumineuze mengsels Niet onder 17.03.01 vallende mengsels 

17.03.03 Bouw- en sloopafval Bitumineuze mengsels Koolteer en met teer behandelde 
producten 
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Gips  

Omschrijving:  
Gips- en gasbeton puin komt vrij bij het (ver)bouwen, renoveren, en slopen van woningen, gebouwen 
en andere bouwwerken. 
 
Samenstellingeisen:  

Hoofdbestanddeel  Eis  

 Gips en gasbetonblokken  >95%  

Nevenbestanddeel    

 Overig steenachtig materiaal 

 BSA / BA gemengd als, kunststoffen,papier, organisch afval 

 Zand/grond niet vervuild 

 < 5%  

 

Verontreiniging    

 Asbest of asbestverdachte materialen.   Geen  

 
Opmerking: Deze stroom zal afhankelijk van de aanwezige materialen een prijs moeten krijgen 
en zal zodoende per partij/aanbieder verschillen (maatwerk).  
 
Afmetingen:  
Lengte, breedte, hoogte maximaal 80x80x20 cm.  
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 31 
 
Te gebruiken Euralcode: 

17.08.02 Gipshoudend 
bouwmateriaal 

gipshoudend 
bouwmateriaal 

gipshoudend bouwmateriaal 
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A-hout 

Omschrijving: 
A-hout is een ongevaarlijke houtfractie uit stedelijke-, bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en 
verwerkende industrie en uit sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.  
De houtfractie bestaat uit diverse soorten hout. 
 
A-hout is geen: vers hout, spaan- en vezelplaat, massief behandeld (geverfd-gecoat) hout, hardhout 
(oa. meranti–azobé-merbau), gebruikte meubels zonder bekleding (geen rotan), deuren, kozijnen, 
hard- en zachtboard, beschoeiing hout, houten heipalengeïmpregneerd (verduurzaamd), boompalen; 
gecreosoteerd, gewolmaniseerd hout; hout met teerresten; hout voorzien van loodmenie; bielzen; 
vermolmd en aangerot hout; geblakerd en verbrand hout; hout dat langere tijd in het water en/of grond 
heeft gestaan; hout na compostering; houtwolcementplaten; meerpalen, draglineschotten. 
 
Samenstellingseisen: 

Hoofdbestandsdeel Eis 

 Schoon onbehandeld hout  

 (pallets, balken, verpakkingsmateriaal e.d.) 

 Schone onbehandelde resten van of afval van hout 

 >99%  

Nevenbestandsdeel   

 Staal ≥ ø 30mm 

 Gemengd BSA / BA (kunststoffen, textiel, zand, puin, glas e.d.) 

 B-hout 

 <1% 

Verontreiniging   

 Glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil 
isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, grond, 
asbesthoudend of verdacht materiaal, KCA  

 Niet 
aanwezig  

 
Afmetingen:  
Lengte: minimaal 10 cm. - maximaal 2,5 meter. Diameter: maximaal 25 cm  
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: Landelijk afvalbeheersplan 2 36 
 
Te gebruiken Euralcode: 
15.01.03 Verpakkingsafval Verpakkingen   Houten verpakkingen 
17.02.01 Bouw en sloopafval Hout, glas en kunststof  Hout 
19.12.07 c Recycling bedrijven Hout    Hout 
20.01.38 c Gemeentelijk afval (b.v. milieuparken) Hout  Hout 

Bedrijfsafval (b.v. restverpakkingen e.d.) Hout  Hout 
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B-hout 

Omschrijving: 
B-hout is een ongevaarlijke houtfractie uit stedelijke-, bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en 
verwerkende industrie en uit sorteerprocessen van bouw- en sloopafval.  
De houtfractie bestaat uit diverse soorten hout. 
 
B-hout is geen: vers hout; geïmpregneerd (verduurzaamd), boompalen; gecreosoteerd, 
gewolmaniseerd hout; hout met teerresten; hout voorzien van loodmenie; bielzen; vermolmd en 
aangerot hout; geblakerd en verbrand hout; hout dat langere tijd in het water en/of grond heeft 
gestaan; hout na compostering; houtwolcementplaten; meerpalen, draglineschotten. 
 
Samenstellingseisen: 

Hoofdbestandsdeel Eis 

 B–hout o.a. spaan- en vezelplaat, massief behandeld (geverfd-gecoat) 
hout, hardhout (oa. meranti–azobé-merbau), gebruikte meubels zonder 
bekleding (geen rotan), deuren, kozijnen, hard- en zachtboard, 
beschoeiing hout, houten heipalen, onbehandeld hout 

 >90%  

Nevenbestandsdeel   

 Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout  

 Laminaat, zachtboard, mdf, geplastificeerd hout  

 Metalen bevestigingsmiddelen  

 <2%  

 <5%  

 <3%  

Verontreiniging   

 Glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil 
isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, grond, 
asbesthoudend of verdacht materiaal, KCA  

 Niet 
aanwezig  

 
Afmetingen:  
Lengte: minimaal 10 cm. - maximaal 2,5 meter  
Diameter: maximaal 25 cm  
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 36 
 
Te gebruiken Euralcode: 
15.01.03 Verpakkingsafval Verpakkingen   Houten verpakkingen 
17.02.01 Bouw en sloopafval Hout, glas en kunststof  Hout 
19.12.07 c Recycling bedrijven 
20.01.38 c Gemeentelijk afval  (b.v. milieuparken) 

Bedrijfsafval   (b.v. magazijnstellingen restverpakkingen e.d.) 
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C-hout 

Omschrijving: 
C-hout is een laagwaardige houtfractie uit stedelijke-bouw- en sloopwerkzaamheden, houtbe- en 
verwerkende industrie en bij sorteerprocessen van  bouw- en sloopafval. De laagwaardige fractie 
bestaat uit alle hout, zijnde geheel of gedeeltelijk geïmpregneerd, gecreosoteerd en/of gewolmani-
seerd hout (verduurzaamd), zoals onder andere tuinpalen, bielzen, meerpalen langer dan 50 cm,  
boompalen en hout dat langere tijd in het water en/of grond heeft gestaan. Ook hout met teerresten, 
geblakerd en verbrand hout behoren tot de afvalstroom C-hout.  

 
Samenstellingeisen:  

Hoofdbestanddeel Eis  

 Bielzen, geïmpregneerd, gecreosoteerd en/of gewolmaniseerd hout 
(verduurzaamd).  

 >98%  

Nevenbestanddeel    

 Restanten organisch materiaal niet zijnde massief hout  

 Metalen bevestigingsmiddelen  

 Glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil 
isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, grond, 
asbesthoudend of verdacht materiaal, KCA  

 <2%  

 <3%  

 Niet 
aanwezig  

Verontreiniging    

 Glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, 
isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudend materiaal, tempex, grond, 
asbesthoudend of verdacht materiaal en KCA.  

 Niet 
aanwezig  

 
Afmetingen:  
Lengte: minimaal 10 cm. - maximaal 2,5 meter  
Diameter: maximaal 25 cm 
 
Acceptatievoorwaarden:  
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. 
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 36 
 
Te gebruiken Euralcode: 
17.02.04 Bouw- en sloopafval Hout, glas en kunststof Hout dat gevaarlijke stoffen bevat 
19.12.07 c Recycling bedrijven Hout Hout dat gevaarlijke stoffen bevat 
20.01.37 Stedelijk afval Gescheiden ingezamelde Hout dat gevaarlijke stoffen bevat 
20.01.38 Stedelijk afval Gescheiden ingezamelde Niet onder 20.01.38 vallend hout 
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Boomstobben en stammen 

Omschrijving:  
Ongevaarlijk plantaardig en houtachtig afval, welke vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan 
begroeiingen, tuinen, plantsoenen en bij het verwijderen van bomen.  
 
Samenstellingseisen:   

Hoofdbestanddeel Eis  

 Schone grove boomstobben, worteleinden en/of stammen onlangs gerooid 
met een diameter van 15 cm of meer.  

 >95%  

Nevenbestanddeel   

 Aanhangende grond  

 Rot hout  

 <5%  

 <5%  

Verontreiniging    

 Restanten organisch of anorganisch materiaal niet zijnde snoeiafval 
Maximaal cat.1 grond  

 Geen  

 
Afmetingen: 
Diameter > 15 cm 
Lengte <1,5 meter  
 
Acceptatievoorwaarden: 
Afvalstoffen worden visueel gecontroleerd op de weegbrug en tijdens het afladen.  
Op basis van deze informatie worden afvalstoffen geaccepteerd. 
Bij twijfel beslist de acceptant of de aangeboden bestanddelen schadelijk kunnen zijn voor het 
composteringsproces en/of het eindproduct.  
 
Landelijk afvalbeheersplan 2: 
Landelijk afvalbeheersplan 2 8 
 
Te gebruiken Euralcode: 

20.02.01 Stedelijk afval Tuin- en plantsoenafval  Biologisch afbreekbaar afval 
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