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Start met een schone Leie
De Leie draagt de eretitel ‘de gouden rivier’ en inspireerde tal
van Vlaamse kunstschilders.
De toeristische Leie kenmerkt een uniek landschap. Het biedt een
uniek decor voor natuurliefhebbers en zachte waterrecreatie.
Jammer genoeg ontsiert zwerfvuil het water en de oevers.
Vooral in de rietkragen blijft het zwerfvuil gemakkelijk
vastzitten

5-pijlerproject en
samenwerking
De
gemeente
Sint-Martens-Latem
verzocht IVM om te helpen dit probleem
projectmatig aan te pakken. IVM wilde
het project opentrekken naar alle Leiesteden en gemeenten en een provincieoverschrijdende aanpak nastreven.
Een reeks initiatiefnemers sloeg de handen
in elkaar: de afvalintercommunales
Imog, IVAGO, IVM, later ook

Mirom Menen en IVIO, evenals de besturen
van Leiesteden en –gemeenten. Ze dienden
bij OVAM/indevuilbak.be een 5-pijlerproject
in om het zwerfvuilprobleem op een
geïntegreerde manier aan te pakken, met
aandacht voor infrastructuur,
communicatie
en

Met de zomer in het verschiet
kijken we uit naar het genieten op
een terrasje, wandelen in een mooi
park, een picknick… Wie vaak in de
natuur vertoeft houdt van een
propere omgeving. Zo is het ook
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sensibilisatie,
omgevingsmaatregelen,
participatie van het publiek en handhaving
van de regelgeving.
De OVAM/indevuilbak.be keurde het
project goed en zorgt mee voor financiële
en inhoudelijke ondersteuning.
De initiatiefnemers spraken een hele
reeks partners aan en kunnen rekenen op
de steun van Waterwegen en Zeekanaal
NV, Toerisme Leiestreek, VVV Leiestreek,
bootverhuurders en jachthavens.

langs de oevers van waterlopen,
kreken of rivieren.
Samen met 3 van haar leden trok
IVM aan de kar om een proefproject
te starten met als doel zwerf- en
drijfvuil op de Leie aan te pakken.

Met succes, want het initiatief
’Start met een schone Leie’ wordt
inmiddels gedragen door heel wat
partners. Belangrijk voor IVM was
de samenwerking met OVAM,
collega afvalintercommunales uit

Charter

Meten is weten: over blikjes
en tennisballen
In 2013 en 2014 werd het zwerfvuil
geïnventariseerd op 2 locaties langs de
Leie.
In Sint-Martens-Latem werd het zwerfvuil
van tussen de rietkragen gehaald –
geen eenvoudige klus. Hier werd veel
piepschuim aangetroffen, evenals PETflessen en losse dopjes van flessen, maar
zeer weinig blikjes. Opvallend was ook het
hoge aantal tennisballen.
In Deinze werd 1,8 km oever opgeruimd.
Hier wel veel blikjes, evenals grote
hoeveelheden
glazen
verpakkingen.
Piepschuim en losse dopjes van flessen
waren dan minder aanwezig. Ook werden
hier grote stukken afval gevonden, wat
geen zwerfvuil is maar onder de noemer
‘sluikstort’ valt. Dit laatste is wellicht
te verklaren door de gemakkelijke
toegankelijkheid tot deze locatie.

Meten is weten: van
piepschuim tot plastic soep
Het project was de aanleiding om de
aanwezigheid van microplastics in de Leie
op een meer gespecialiseerde manier
te onderzoeken. Deze plastics komen
uiteindelijk in de zee terecht en geven
aanleiding tot het ontstaan van de plastic
soep (de drijvende vuilnisbelt in de Stille
Oceaan waar enorme hoeveelheden plastic
afval bijeendrijven).
Op een 10-tal plaatsen over het hele traject
van de Leie (dus ruimer dan de toeristische
Leie) werden monsters genomen en voor
labo-onderzoek doorgestuurd naar de
UGent.

Sensibilisatie
Vermijden dat zwerfvuil in de Leie
terechtkomt is nog altijd beter en
efficiënter dan op zoek gaan naar een
gepaste methode om het uit het water te
halen. Daarom dat het project ook sterk
inzet op de sensibilisatie. Hiervoor wordt
ook gekeken naar participatie vanuit de
sector van de pleziervaart en toerisme. Uit

De initiatiefnemers, Waterwegen
en Zeekanaal NV, Toerisme
Leiestreek, VVV Leiestreek, de
sector van waterrecreanten…
hebben op 23 maart in Deinze
een Charter ondertekend waarin
ze de engagementen om samen
in te staan voor een propere Leie
optekenen. Op die bijeenkomst
werd het
campagnebeeld
onthuld en het startschot
gegeven voor verspreiding van
het sensibilisatiemateriaal bij
de start van het toeristische
seizoen.
een bachelorstudie van de HoGent bleek
dat de pleziervaartsector wel bereid is een
extra inspanning naar sensibilisatie rond
zwerfvuilpreventie op de Leie te voeren en
hun klanten te overtuigen het zwerfvuil te
vermijden.
Daarom start in het voorjaar van 2015
een campagne waarbij verhuurders van
pleziervaartuigen speciale afvalzakjes
meegeven aan huurders om het afval dat
tijdens de vaart ontstaat, hierin op te
bergen en het aan wal te kunnen deponeren
in een vuilnisbakje of afvalkorf.
In de gemeenten en steden langs
de Leie worden op picknickplaatsen
en
afvalsteigers
sensibilisatieborden
geplaatst, op afvalkorven komt een
duidelijke boodschap en langs bruggen
en viaducten over de Leie komen grote
sensibilisatieborden die de pleziervaart
moeten herinneren aan de boodschap
om zwerfvuil te voorkomen. Dit alles
gecoördineerd vanuit één uniforme huisstijl
en herkenbare boodschap.

Blijvende aandacht
Het inventariseren van het zwerfvuil op
de hotspots wordt gecontinueerd, zodat
doelplaats-gerichte communicatie kan
worden gevoerd. Het vuilnisbakkenplan

in de Leie-gemeenten wordt actueel
gehouden en de ledigingsfrequentie wordt
in het toeristisch seizoen aangepast. Ook
werken alle steden en gemeenten langs de
Leie éénzelfde handhavingsbeleid uit zodat
overtreders overal op dezelfde manier
kunnen worden beboet. Ook hier dus
uniforme aanpak.

Wat hebben we geleerd?
Zwerfvuil op en nabij de toeristische Leie
wordt grotendeels veroorzaakt van op
het land. Toch draagt ook de toeristische
pleziervaart bij tot het probleem. De sector
van de pleziervaart lijkt een tandje te willen
bijsteken inzake sensibilisatie, in ruil voor
ondersteunend materiaal. Dit materiaal
wordt door de projectgroep aangereikt.
Samen met Toerisme Leiestreek wordt
extra sensibilisatie gevoerd en in alle
steden en gemeente langs de Leie wordt
eenzelfde handhavingsbeleid uitgewerkt.
Een mooi bewijs dat een projectmatige
aanpak,
met
participatie
vanuit
verschillende
afvalintercommunales,
steden en gemeenten en met inbreng vanuit
verschillende overheidsinstanties en het
enthousiasme van de pleziervaartsector,
mogelijk is.
Hopelijk kan deze aanpak andere projecten
rond zwerfvuilbestrijding inspireren.

Sint-Laureins
Assenede
Kaprijke

Oost- en West-Vlaanderen en
andere publieke partners. Ook de
sector van de waterrecreanten
werd bereid gevonden.Samen
een signaal geven dat we de
schouders zetten onder een

initiatief ten bate van een propere
omgeving. Het lijkt alledaags,
doch niet zo vanzelfsprekend.
Een spreekwoordelijk steentje in
de rivier verleggen: het mag méér
van dat!

Geniet alvast van de
zomer en al het moois
dat onze natuur te bieden
heeft.
Koen Loete,
voorzitter IVM

Maldegem

Eeklo
Waarschoot

Knesselare

Evergem

Zomergem
Lovendegem

Aalter
Nevele
Sint-Martens-Latem
Deinze

De Pinte
Merelbeke
Nazareth

Zulte

Gavere
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Geef je keukenafval een tweede
leven bij een centrale
composteerplaats

In Maldegem kunnen
inwoners die geen plaats
hebben om thuis te composteren
terecht op twee publieke composteerplaatsen. In
2005 startte de gemeente op vraag van de compostmeesters met een
eerste composteerplaats in het Sint-Annapark. Al snel was er nood aan
uitbreiding en kwamen er twaalf compostbakken bij. Ondertussen hebben
ook de inwoners Adegem een terrein waar ze hun groente- en fruitafval
kwijt kunnen. En daar zijn ze enorm tevreden mee!
Tekst en foto’s: Jasmine Haegeman

Enthousiaste buurtbewoners
Patrick De Muer en Arlette Van
Kerschaever zijn fans van het eerste uur.
Ze wonen vlakbij in een appartement
en zagen de afgelopen maanden hun
restafvalzak serieus krimpen. ‘Volgens mij
is onze zak de helft lichter, vroeger hadden
we elke week wel een volle zak. Zeker als
je regelmatig verse gerechten klaarmaakt
zoals wij, is dat een enorm verschil. Dat
we er naar uitkeken is misschien een groot
woord, maar we zijn enorm blij dat deze
composteerplaats er is!’
Ook de volgende bezoekster Claudia
Vannieuwenberg beaamt dat het een
serieuze verbetering is. ‘En het feit dat
we hier ook op zaterdag terechtkunnen, is
enorm handig.’

zijn dan weer niet welkom. Ook voor
tuinafval zijn mensen hier niet aan het
juiste adres, want materiaal uit de tuin
betekent dat er thuis voldoende ruimte
is om te composteren. Iedereen kan
bovendien met tuinafval nog altijd terecht
op het recyclagepark.

Toezichthouders

Mensen brengen niet enkel hun groenteen fruitresten om te composteren, er wordt
ook aan de kippen gedacht. De Antwerpse
baardkrielen krijgen regelmatig een extra
sneetje brood van de bezoekers. Ook de
toezichthouders worden niet vergeten
en krijgen af en toe iets lekkers. Jeanine
Matthys: ‘dan zeg ik, dat is voor de grote
kip (lacht)!’ Dat toont ook dat de mensen
hier graag gewoon eens langkomen om
een babbeltje te slaan. Jeanine: ‘Ik heb niet
veel mee, maar je kan dat ook niet te lang
laten staan. Dan kom ik wel een keer meer
naar hier, het is nog plezant ook!’

Jozef, Jan en David zien er als
toezichthouders op toe dat alles
goed verloopt op de Adegemse
composteerplaats. Ze zorgen voor het
overzetten van materiaal en afzeven van
compost. De toezichthouder van dienst
helpt de bezoekers een handje en geeft af
en toe een woordje uitleg over wat wel en
niet mag. Koffiefilters zorgen regelmatig
voor wat twijfel, maar horen wel degelijk
thuis in de compostbak. Gekookte resten

Op de publieke composteerplaats is er altijd
een werknemer van de groendienst, een
compostmeester of een buurtbewoner
aanwezig. In Maldegem houden vrijwilligers
met een beperking van vzw Oranje op
woensdagnamiddag de composteerplaats
open. Begeleider Pierre Vandermeule:
‘Het geeft echt een gemeenschapsgevoel.
Yarno, Ivan, Roger en Simon zijn echte
Maldegemnaren en deze vier musketiers

4 - ivmmagazine

vinden het dan ook tof dat ze geregeld
mensen zien die ze kennen.’
In Adegem ligt de composteerplaats vlak
naast het schooltje en dat is dan weer
ideaal om de leerlingen af en toe eens op
bezoek te laten komen en hen een woordje
uitleg te geven over composteren. Hopelijk
kunnen zij hun ouders dan ook overtuigen
om eens langs te komen of zelf te beginnen
composteren. Schrik voor geurhinder of
overlast door ongedierte is niet nodig, want
op de publieke composteerplaatsen wordt
er gezorgd dat het composteringsproces
goed verloopt.

Geven en nemen
Het is duidelijk dat de inwoners van
Maldegem hun weg vinden naar de
publieke composteerplaatsen. In het SintAnnapark draait het op volle toeren en ook
in Adegem ontdekken steeds meer mensen
het terreintje aan het cultureel centrum
Den Hoogen Pad. Als het groente- en
fruitafval de hele cyclus heeft doorlopen,
kunnen de mensen deze compost ook zelf
gebruiken. Op die manier is de cirkel rond!
In het IVM-gebied zijn er nog centrale
composteerplaatsen. Zo o.m. in Eeklo
en Evergem (aan de serviceflats
OCMW Sleidinge, aan appartementen
Elslo 49 en appartementen Polenstraat
57).
In Aalter is een project gestart rond een
gezamenlijke moestuin aan het kasteel
van Poeke. Contacteer de milieudienst
voor meer informatie.

AGENDA VOL WEETJES
Taxusinzameling voor het goede doel
Breng je taxussnoeisel tussen 8 juni en 5 september naar
het recyclagepark en draag zo je steentje bij in de strijd
tegen kanker. Taxussnoeisel levert immers grondstof voor
geneesmiddelen die ingezet worden in de strijd tegen kanker.
IVM werkt voor de inzameling samen met Stolk Medicinal
Plants die een extra opbrengst per m³ snoeisel garandeert.
IVM en de deelnemende steden en gemeenten schenken de
opbrengst aan initiatieven ten voordele van de strijd tegen
kanker. In 2014 bracht de inzameling ruim € 27.000 op,
verdeeld onder de stichting Luka Hemelaere, de Vlaamse Liga
tegen Kanker, het Kinderkankerfonds, de Olivia Hendrickx
Research Foundation en Think Pink.

Waarom is taxussnoeisel zo belangrijk?
Het eenjarig snoeisel van de Taxus Baccata bevat een giftige
stof, Taxol, die een remmende werking op de celdeling heeft
in kwaadaardige tumoren. Daarom wordt taxol in kanker
remmende medicijnen toegepast en via chemotherapie
toegediend bij patiënten met o.a. borst- of eierstokkanker.

Een parkwachter vertelt hoe je taxus best kan
binnenbrengen op het recyclagepark
“Je brengt het taxussnoeisel best zo vers mogelijk naar het
recyclagepark. Snoeisel mag maximum 12 uur oud zijn. Het is
ook van belang dat enkel éénjarig snoeisel wordt ingezameld.
Het moet ook droog zijn en mag niet vermengd raken met
ander tuinafval of met steentjes of aarde.
Het snoeisel wordt dagelijks vervoerd naar een drogerij waar
het op kwaliteit wordt gecontroleerd en nog dezelfde avond

wordt verhakseld. Nadien gaat het snoeisel voor driekwart dag
de droger in. Na de droging vindt een nieuwe kwaliteitscontrole
plaats. Vervolgens wordt het snoeisel verscheept naar
farmaceutische bedrijven”.
De actie vindt in het werkingsgebied van de IVM plaats op de
recyclageparken in Assenede, Deinze, De Pinte, Eeklo, Evergem,
Kaprijke (inwoners kunnen terecht op het recyclagepark van
Sint-Laureins), Lovendegem, Merelbeke, Nazareth, Nevele,
Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Zomergem en Zulte.
Ook in Aalter, Maldegem en Waarschoot wordt taxus
ingezameld voor het goede doel.
In Knesselare en Gavere worden andere acties uitgewerkt die
bijdragen in de strijd tegen kanker.

“Red de restjes”
Kringloopweekend 13-14 juni en andere activiteiten!

Dit jaar staan de restjes centraal tijdens het
Kringloopweekend van 13-14 juni.
Voedselrestjes zomaar weggooien is niet ok. Maar
toch … het blijkt niet evident om dat idee om te
zetten in de praktijk. Bij gebrek aan inspiratie, gewoonte, bewustzijn wordt dit
toch vaak nog wel gedaan. Een gemiddeld huishouden in Vlaanderen verspilt
jaarlijks tussen de 36 en 55 kg voedsel per jaar.

‘Kom de vele tips proeven’
Aalter: Dag van de compostmeester zaterdag 20 juni
Eeklo: opening volkstuinen Galgenstraat 60 zaterdagnamiddag 27 juni
Evergem: Kringloopdag aan pastorij Sleidinge zaterdag 6 juni
Lovendegem: Kringloopdag op recyclagepark zaterdag 6 juni
Merelbeke: Kringloopdag aan recyclagepark zaterdag 13 juni
Nazareth: Velt-ecotuinendag (Ten Eedestraat 10) op 6 en 7 juni
Nazareth: demonstratie leertuin VBS Eke zaterdag 13 juni
Waarschoot: Red de restjes op demoplaats zaterdag 13 juni
Zomergem: demonstratie op recyclagepark zaterdag 6 juni
Zomergem: Kringlooptuindag bij Etienne Van Laere (Oude Staatsbaan 48)
zaterdag 13 juni
• Zulte: demonstratie op recyclagepark zaterdag 20 juni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Repair café
Tijdens Repair Cafés helpen mensen elkaar
gratis en op vrijwillige basis met het herstellen
van meegebrachte voorwerpen. Dit kan gaan
van kleding tot elektrische apparaten, meubels
en zelfs fietsen of computers. Er is gereedschap
en materiaal aanwezig om herstellingen uit te
laten voeren. Dit initiatief helpt de afvalberg
te verkleinen. Heb je materiaal dat een kleine
reparatie nodig heeft? Of wil je graag een handje
toesteken? Kom daarom eens een kijkje nemen.
- zaterdag 30 mei op en rond het kerkplein van
Merelbeke-Centrum –  09 210 35 11
- zaterdag 20 juni in het Rodekruisopvangcentrum,
Pokmoere Eeklo (9.30u-12u)
 09 218 28 49
- zondag 16 augustus tijdens Wereldmarkt
Herbakkersfeesten, Boelare Eeklo
 09 218 28 49
- zondag
20
september
in
het
Ontmoetingscentrum, Bellemdorpweg 5 Bellem
 via repair.cafe.aalter@gmail.com
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Kijk uit met KGA

KGA of klein gevaarlijk
afval: iedereen heeft er
wel eens van gehoord maar heel wat
mensen weten niet helemaal zeker wat het
precies inhoudt. Je kan met je KGA terecht op
het recyclagepark of bij wijkinzamelingen.
Tekst en foto’s: Jasmine Haegeman

Wij spraken met Tania Lagrou, een van de
chauffeurs bij Vanheede Environmental
Services die in het IVM-werkingsgebied
de KGA-ophaling verzorgt.
Tania: “Particulieren kunnen bij ons
terecht met hun KGA. Wat is dat allemaal?
TL-lampen, batterijen, zuren, basen,
verfpotten, spuitbussen, aanstekers…
De mensen mogen ook injectienaalden
brengen maar die moeten zeker in een
gesloten verpakking zitten! Liefst een
naaldcontainer, maar dat mag zelfs een
glazen bokaaltje zijn, die naalden gaan daar
niet doorkomen. Het gevaar dat we ons
zouden prikken is echt te groot, zeker bij
het sorteren. Als mensen dat bijvoorbeeld
tussen hun batterijen verstoppen en
wij prikken ons, moeten we naar het
ziekenhuis en verschillende keren bloed
laten trekken, want we weten natuurlijk
niet van wat die naalden zijn.”

Een job bij de KGA-inzameling is zeker
niet zonder gevaren. Regelmatig krijgen
de chauffeurs verpakkingen die niet goed
gesloten zijn en dat is natuurlijk essentieel
aangezien ze verschillende soorten stoffen
vervoeren die niet met elkaar in aanraking
mogen komen.
Tania: ‘Mensen zetten soms hun dingen
gewoon op de laadbrug maar in principe
moeten ze wachten tot het gecontroleerd
is. Als er dan iets niet goed dicht is, hebben
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we risico op
brandwonden
of zelfs een chemische reactie waardoor
er brandjes ontstaan.’

De manier waarop KGA verzameld wordt,
verschilt per gemeente. Waar en wanneer
er bijvoorbeeld wijkinzamelingen zijn, vind
je op de ophaalkalender en op de website
van IVM. Ook voor de ophalers zijn er
grote verschillen tussen de gemeentes. Op
sommige locaties is er een ware stormloop
terwijl het op andere locaties veel rustiger
is.
Tania: ‘Mensen hebben vaak geen geduld
meer en ze tonen ook niet altijd begrip
als we iets niet mogen aanvaarden. Soms
zijn mensen echt woedend en durven ze
het gewoon in de camion te smijten. Dan
begint het goedje soms uit te lopen en dat
is niet meer hun probleem, want zij rijden
gewoon weg. Papier en karton mogen wij
bijvoorbeeld ook niet aanvaarden, maar de
mensen verzamelen wel alles in een doos.
Als ik dan zeg ‘madam, kan je vijf minuutjes
wachten? Ik ga alles sorteren en dan moet
je de doos opnieuw meenemen’, krijg ik
vaak het antwoord: ‘dat doe ik niet weer
mee hoor!’ Hetzelfde met plastiek zakjes.’
Tania vindt niet dat ze in een
mannenwereldje werkt, zij en haar andere
vrouwelijke collega’s kunnen serieus
hun mannetje staan. Sommige mensen
onderschatten hen wel eens en vooral
op vlak van kracht, maar hier bewijzen ze
graag het tegendeel!

KGA =
✓ verven, inkten, lijmen, harsen,
houtbeschermingsmiddelen (ook
verfborstels, lijmborstels…)
✓ resten van siliconen
✓ oliën en vetten: motorolie,
frituurvetten en –oliën, oliefilters
✓ schoonmaakmiddelen: bleekwater,
ontvetter, ontstopper
✓ autoaccu’s en batterijen
✓ producten met kwik:
kwikthermometer, tl-lampen,
spaarlampen
✓ cosmetica: nagellak, remover …
✓ bestrijdingsmiddelen, chemicaliën
✓ brandblussers.
✓ koelboxelementen
✓ zuren
✓ brandstoffen en duidelijk
herkenbare chemische producten
✓ röntgenfoto’s
✓ injectienaalden (ingezameld in een
naaldbox of pennenbox)
Dit alles in kleine hoeveelheden
(normale
hoeveelheden
van
huishoudelijke afkomst of vergelijkbaar
met hoeveelheden zoals aangeboden
door huishoudens)!

KGA = NIET
✓ oude geneesmiddelen
-> breng ze naar de apotheker
✓ lege spuitbussen van
voedingsstoffen en cosmetica
-> dit is PMD
✓ oude gasflessen
-> contacteer een
gasflessenverdeler
www.mijngasfles.be

PMD in de badkamer
We hebben allemaal wel een pedaalemmertje in de
badkamer. Gemakkelijk, want daar kunnen we ons
badkamerafval in kwijt: een lege tandpastatube, een
lege verpakking van douchegel, wattenstaafjes, een
leeg potje haargel…
Maar, sorteren we dat wel goed? Niet al
dat afval behoort immers tot dezelfde
afvalsoort. Soms is het restafval zoals de
tandpastatube, gebruikte wattenstaafjes
of de lege gelpot. Andere verpakkingen
zijn PMD en kunnen worden gerecycleerd,
denk maar aan de flacons van douchegel
of shampoo. En een leeg parfumflesje kan
perfect bij het holglas.
Hou daarom apart
gerecycleerd worden.

wat

nog

kan

PMD in de badkamer uitgelegd:
“P”
staat voor plastic flessen en flacons
Dus: geen tubes, geen rollers…
“M”
staat voor metalen verpakkingen
Dus: wel metalen spuitbussen van
deodorant of haarlak
“D”
staat voor drankkartons
Die kom je niet veel tegen in de
badkamer, tenzij je dorst hebt
natuurlijk…

Plastic verpakkingen die geen flessen of
flacons zijn, horen bij het restafval.
Folies kan je in het recyclagepark bij
de plastic folie gooien, zodat ze nog
gerecycleerd kunnen worden.

TIP
Kijk niet naar de inhoud, maar wel naar de verpakking om te
beslissen waar je met je afval heen moet.
Een voorbeeldje maakt dit duidelijk.
Deodorant kan in verschillende materialen zijn verpakt:
• een glazen roller: mag bij het holglas
• deo in een metalen spuitbus: de lege spuitbus hoort bij PMD
• plastic roller: deze hoort bij het restafval, want het heeft niet de
vorm van een fles.
Navulpak voor vloeibare zeep kan eveneens in verschillende
materialen zijn verpakt:
• een glazen fles: mag bij het holglas
• in een plastic flacon: dit hoort bij PMD
• in een plastic knijpverpakking: deze hoort bij het restafval, want
het heeft niet de vorm van een fles of flacon.

Conditioner leeg?
Sorteer plastic flacons bij PMD,
ook in de badkamer.
Surf naar betersorteren.be
en ontwar je sorteerkennis!
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Wat gebeurt er met uw
oud elektromateriaal?
Bij de aankoop van een nieuw elektr(on)isch toestel
betaalt u een Recupel-bijdrage. Met de inkomsten van
deze bijdragen coördineert en organiseert Recupel de
inzameling, sortering, verwerking en recyclage van
afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
Na de inzameling van het AEEA volgt een ontmanteling en een
verwijdering van de gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt door erkende
verwerkingsbedrijven. Nadien kan het AEEA verder verwerkt
worden met het oog op de recyclage van verschillende fracties.

De inzameling in de praktijk
Als het toestel nog (her)bruikbaar is, overhandig het dan aan een
Kringwinkel. Na een opknapbeurt wordt het toestel dan verkocht
aan een verminderde prijs.
U kunt een toestel ook steeds naar het recyclagepark brengen.
Bij aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel, kunt u het oude
toestel ook overhandigen aan de winkelier.

Het ontmantelingsproces en de verwijdering
van schadelijke stoffen in verschillende
stappen.
1. De apparaten worden gesorteerd in een 6-tal fracties die elk
gelijkaardige eigenschappen hebben.
2. De toestellen worden manueel ontdaan van gevaarlijke en/of
milieuschadelijke stoffen en producten. Zo bevatten televisieen computerschermen zware metalen; in koeltoestellen zit
het schadelijke freongas. Uit gasontladingslampen moet kwik
worden verwijderd…
3. Na het verwijderen van deze schadelijke bestanddelen
(condensatoren, batterijen, accumulatoren, printplaten,
kabels, asbesthoudende materialen, lampen, beeldschermen,
vloeistoffen,… ) worden de toestellen verder gedemonteerd
in een 10-tal afvalsoorten die verwerkt worden bij
gespecialiseerde verwerkingsbedrijven of die gebruikt worden
als grondstof in andere producten
4. Sommige kleinere toestellen, zoals MP3-spelers of mobiele
telefoons, kunnen onmiddellijk na het verwijderen van de
batterijen verder verwerkt worden met het oog op de recyclage
van metalen

Een nieuw leven voor de materialen
De herwonnen materialen (ferrometalen, non-ferrometalen,
plastics en glas) worden gebruikt om nieuwe producten te
vervaardigen.

 Meer over het inzamelen en
recycleren van AEEA op
www.recupel.be
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