
 
 
 

 
 

 

 
ALGEMENE ACCEPTATIE-EISEN BES EXPLOITATIE B.V. 

 
 
 

Algemeen 
 
In de inrichting mogen op basis van de wet milieubeheer de volgende afvalstoffen worden ingenomen: 

� De stroom van plantaardige materialen die vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en 
natuurterreinen en al het andere dat hiermee vergelijkbaar is. Het zijn de organische stromen, die in de 
“natuur” vrijkomen. 

� Houtafval (onbehandeld hout en resthout) 
 
Definities 
 
Takken, snoeihout: 
- afkomstig van bomen en struiken, stroom die vrijkomt bij snoeien en uitdunnen. Totale houtfractie > 80% (gewicht%) 
 
Integraal  groen: 
- mengsel van takken, snoeihout en plantsoenafval met een totale houtfractie > 60% (gewicht%). 
 
Groenafval: 
- afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden aan openbare plantsoenen, groenstroken, sportterreinen en dergelijke; 
- schoffelvuil, veegvuil, heggenknipsel, snoeiafval en overige organische afvalstromen, die incidenteel in plantsoenen vrijkomen 
met een totale houtfractie < 60% (gewicht%). 
 
Boomschors: 
- bast van bomen, dat voornamelijk bij houtverwerkende bedrijven (o.a. papierindustrie) vrijkomt. 
 
Bladafval: 
- afval dat vrijkomt bij het opvegen van bladeren en straten, pleinen, parken en dergelijke. 
 
Bermmaaisel / hooi / grasgewas: 
- het gemaaide gras afkomstig van wegbermen en taluds. Het kan los worden aangeleverd of in rollen / balen. 
 
Slootafval / watercultures / riet: 
- materiaal dat vrijkomt bij het leeghalen van sloten, vijvers en andere (kleine) watergangen, bedoeld om het dichtgroeien 
  te voorkomen, niet zijnde baggerspecie. Deze dienen als groenafval aangeboden te worden 
 
Stammen (zuiver): 
- Hout dat vrijkomt bij uitdunnen en kappen van bomen, met een diameter groter dan 0,20 m en een houtaandeel van > 97%. 
 
Stobben en stammen: 
-wortelbroeken en stammen die vrijkomen bij het rooien van bomen en struiken waarbij het aanhangend grondaandeel minder 
dan 10%(gewicht) bedraagt en het houtaandeel > 80%. Diameter groter dan 0.20m 
 
Iepenhout: 
-hout van een iep en Zelkova; de stam, stobbe en/of takken dikker dan 4 cm, voorzien van de bast. 
 
Houtafval 
-Euralcode 030101:  schors en kurkafval 
-Euralcode 030105c: niet onder 030104 vallend zaagsel,schaafsel,spaanders,hout,spaanplaat en fineer 
-Euralcode 150103:  houten verpakking 
-Euralcode 170201  hout 
-Euralcode 191207c: niet onder 191206 vallend hout 
-Euralcode 200138c: niet onder 200137 vallend hout 
 
 
Verontreinigingen 
 
De partij dient schoon te worden aangeleverd, zonder materialen zoals grond, plastic, stenen, papier, ijzer. Bij twijfel beslist de 
acceptant of de aangeboden bestanddelen wel/niet schadelijk kunnen zijn voor het proces en/of het eindproduct. De 
aangeboden partij afval mag absoluut niet vermengd zijn met andersoortig afval, chemisch en/of gevaarlijk afval, tuinpalen, 
bielzen en betonachtige materialen. 
 
N.B. BES Exploitatie B.V. behoudt zich het recht voor om acceptatie-eisen of prijsstellingen te wijzigen. 

 

                                                 
   


