
Rest- / afvalstof Eural- code Wijze van opslag Opslag capaciteit Indicatieve jaarproductie indicatieve jaarproductie nieuw Locatie op lay-out tekening Wijze van afvoer

vliegas 100102 silo’s van gewapend beton

2 x 11 000 m3
2 x 7000 m3
1 x 4000 m3
1 x 250 m3

550 000 ton 550 000 ton R2UET, R3UET schip, silowagen

bodemas 100101 stalen silo’s 4 x 1000 m3 90 000 ton 90 000 ton R1UET schip, vrachtwagen
gips 100105 hal 1 x 20 000 m3 90 000 ton 90 000 ton R0UVH schip, vrachtwagen

slib uit de proceswaterbereiding 190902 open containers in gebouw ca. 2 x 40 m3 3000 ton 3000 ton R0UGB vrachtwagen

ABI-slib eerste behandelingsfase effluent ROI 100121
100120 open containers in gebouw ca. 2 x 40 m3 10 000 ton 10 000 ton R0UVW vrachtwagen

ABI-slib tweede behandelingsfase effluent ROI 100120
100121 open containers in gebouw ca. 1 x 40 m3 3500 ton 3500 ton R0UGV vrachtwagen

ABI-slib behandeling dunslib voorreiniging 100121 open containers in gebouw ca. 1 x 40 m3 1500 ton 1500 ton R0UGV vrachtwagen

vuil grofroosters van de koelwaterinlaatkanalen 100126 open containers buiten ca. 2 x 20 m3 afhankelijk aanbod vuil in havenwater afhankelijk aanbod vuil in havenwater Noord-west hoek A0UQA vrachtwagen

onbrandbaar materiaal afgescheiden bij kolenmolen 100125 gesloten containers ca. 4 x 20 m3 afhankelijk van kolensamenstelling afhankelijk van kolensamenstelling A0UHA, B0UHA vrachtwagen

afgewerkte actief kool 190904 actief koolfilters 3 x 15 m3 100 ton 100 ton R0UGV tankauto

afvalwater CIP-cleaning proceswaterbereiding 190906 bassins in gebouw, dubbelwandig met lekdetectie 1 x 100 m3 250 m3 1600ton R0UGB tankauto

afvalwater regenerant condensaatreinigings- installatie 190906 bassins in gebouw, dubbelwandig met lekdetectie 1 x 400 m3 2500 m3 2500 m3 R0UGV tankauto

afvalwater afkomstig van de chloormeting 100126 betonnen opvangput, ondergronds ca. 1,7 m3 chloreren wordt niet meer als alternatief naast themoshock 
gebruikt,  maar voorziening is nog aanwezig R0UQQ tankauto

bezonken materiaal hemelwaterbassin 200306 open bassin van beton ca. 700 m3 niet bekend niet bekend R0UQX, R7UEB vrachtwagen / tankauto

afgewerkte olie 130701
130205 gesloten vaten, houders

1  x 3 m3
2  x 5m3

2 x 1 m3 diverse
5 ton 5 ton R0UST, R0UYS, R0UEH, A/B0UHJ,

R0UHB, diverse vrachtwagen, tankauto

olie/watermengsel 130802 gesloten vaten, houders 4 x 1 m3, diverse 10 ton 10 ton R0UST, A0UMA,
B0UMA, diverse vrachtwagen, tankauto

IJzerhoudend afval 120101 gesloten containers ca. 2 x 40 m3 25 ton 25 ton R0UST, R1UEF vrachtwagen
Non-ferro metalen 120103 gesloten containers buiten ca. 2 x 40 m3 5 ton 5 ton R0UST vrachtwagen

hout 200138
170201 gesloten containers buiten ca. 1 x 40 m3 5 ton 30ton R0UST vrachtwagen

GFT 200108 gesloten containers buiten ca. 1 x 40 m3 5 ton 5 ton R0UST vrachtwagen
papier / karton 200101 gesloten containers buiten ca. 1 x 40 m3 10 ton 10 ton R0UBA, R0UST vrachtwagen

overig bedrijfsafval 200301 open containers buiten ca. 1 x 40 m3 60 ton 60 ton R0UST vrachtwagen

verontreinigd afval met gevaarlijkse stoffen 150110
150202 gesloten vaten, houders 4 x 1 m3, diverse 10 ton R0UST vrachtwagen

gemengd bouw- en sloopafval
stenen, beton

170107
170504
170904 open containers buiten ca. 1 x 40 m3 100ton R0UST vrachtwagen

Waterig vloeibaar afval met gevaarlijk stoffen 161001 tankauto's ca. 1 x 40 m3 120ton R0UST tankauto


