






1.3 ONDERGRONDSE AFVAL-  
 INZAMELING

Omschrijving
De ondergrondse bakken voor het aanbie-
den van glas, papier en huisvuil bestaan uit 
ondergrondse containers met een afsluitende 
tranenplaat van verzinkt staal NEN 1275.
Op de plaat is een koker met vulopening ge-
plaatst. Ze worden geleverd VConsyst.

Kleur en uitvoering
De containers hebben een inhoud van 5 m³. 
Tranenplaat en koker zijn van thermisch verz-
inkt staal NEN 1275. Koker is gepoedercoat in 
de kleur zwartgroen, RAL 6012.
De opneembare stalen containers zijn ther-
misch verzinkt NEN 1275.

Toepassing en plaatsing
Op goed bereikbare aanbiedplaatsen die 
centraal in een woonbuurt liggen. Bij plaat-
sing dient rekening gehouden te worden met 
ondergrondse infrastructuur en boomwortels. 
Niet plaatsen langs doorgaande verkeers-
wegen, naast fietspaden of op bruggen.
Zie standaarddetail RST 05, 06 en 07.

Bijzonderheden
In Den Haag wordt het glas op kleur ge-
selecteerd: wit en gekleurd. Hiervoor zijn 
gescheiden segmenten aanwezig met aparte 
vulopeningen. Standaard wordt er bij de 
afvalbakken een Haagse afvalzuil geplaatst 
om overig klein afval rondom de onder-
grondse bakken in kwijt te kunnen. 











1.2 ONDERGRONDSE AFVALIN-
ZAMELING

Omschrijving
De ondergrondse bakken voor het aanbie-
den van glas, papier en huisvuil bestaan uit 
ondergrondse containers met een afsluitende 
tranenplaat van verzinkt staal NEN 1275.
Op de plaat is een koker met vulopening ge-
plaatst. Ze worden geleverd door VConsyst. 

Kleur en uitvoering
De containers hebben een inhoud van 5 m³. 
Tranenplaat en koker zijn van thermisch verz-
inkt staal NEN 1275. Koker is gepoedercoat in 
de kleur aluminiumgrijs, RAL 9007.
De opneembare stalen containers zijn ther-
misch verzinkt NEN 1275.

Toepassing en plaatsing
Op goed bereikbare aanbiedplaatsen die 
centraal in een woonbuurt liggen. Bij plaat-
sing dient rekening gehouden te worden met 
ondergrondse infrastructuur en boomwortels. 
Niet plaatsen langs doorgaande verkeers-
wegen, naast fietspaden of op bruggen.
Zie standaarddetail HST 07, 08 en 09.

Bijzonderheden
In Den Haag wordt het glas op kleur ge-
selecteerd: wit en gekleurd. Hiervoor zijn 
gescheiden segmenten aanwezig met aparte 
vulopeningen. Standaard wordt er bij de 
afvalbakken een Haagse afvalzuil geplaatst 
om overig klein afval rondom de onder-
grondse bakken in kwijt te kunnen. 


