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Grofvuil is de
verzamelnaam
voor
alle brandbaar afval dat niet
selectief wordt ingezameld en omwille van
afmetingen of gewicht niet in de restafvalzak kan worden
meegegeven. Het gaat dus om grote stukken brandbaar afval, en niet om afvalof materiaalstromen die selectief worden ingezameld met het oog op recyclage.
Evenmin gaat het om afvalstromen die vragen om een speciale verwerking.

Aandacht voor grofvuil
Restafval is géén grofvuil
Brandbaar restafval dat in een
restafvalzak kan, moet met de huisaan-huisophaling worden meegegeven.

Selectieve stromen
zijn géén grofvuil
Wat aan huis selectief wordt ingezameld,
mag niet bij het restafval, noch bij het
grofvuil. Dus géén PMD, geen textiel,
geen papier&karton, noch gft of glas in
de grofvuil-container!
Wat op het recyclagepark als
materiaalstroom in een aparte container
wordt ingezameld, hoort niet in de
grofvuilcontainer thuis.
Op het recyclagepark worden minstens
een 20-tal materiaalstromen selectief
ingezameld. Deze worden – al dan niet
na voorbehandeling - in een aparte
verwerkingsinstallatie omgevormd tot
grondstoffen voor nieuwe producten.

Denk aan volgende geheugensteuntjes voor u grofvuil meegeeft
-> als iets herbruikbaar is, verdient het misschien een tweede leven via de Kringwinkel. De
Kringwinkel komt zelfs gratis de (grote) herbruikbare goederen ophalen.
-> is het te herstellen? Bezoek dan eens een Repair Café; hier wordt een toestel (zo goed
als) gratis gerepareerd
-> is het toch ‘afval’? Kijk dan of het materiaal nog kan worden gerecycleerd en deponeer
het dan in de juiste container op het recyclagepark
-> gooi nooit gevaarlijk afval of voorwerpen die gevaarlijk afval hebben bevat, bij het grofvuil

In de afvalenergiecentrale van
IVM werd vorig jaar 98.560 ton
afval verbrand.
Bij IVM wordt énkel restafval
verbrand. Toch werd onze
installatie in de afgelopen vijf
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jaar tweemaal geconfronteerd
met een explosie van een
gasfles. De eerste keer, in
2010, zorgde een explosie van
een zuurstoffles voor enorme
materiële schade en langdurige
herstelwerken aan de ovenlijn.

De tweede maal, recent in
december 2015, viel de schade
gelukkig mee en kon alles vrij
spoedig worden hersteld.
Toch hadden we telkens
veel geluk dat niemand in de

Wat wordt zoal apart ingezameld op het recyclagepark,
dat niet in de grofvuil container mag?

Voorzichtig met wat u in de
container ‘grofvuil’ aflevert

•Papier en karton: wordt grondstof voor
nieuw papier en karton
•Hol glas: wordt grondstof voor nieuw
verpakkingsglas
•Snoeihout: wordt gecomposteerd
•Textiel: het bruikbaar textiel wordt
tweedehands verkocht (hergebruik),
het overige wordt grondstof
• AEEA: de apparaten worden ontmanteld
en de meeste verschillende onderdelen
worden grondstof voor nieuwe
producten
•Metalen: worden gerecycleerd tot nieuw
materiaal
•Hout:
onbewerkt
hout
wordt
gerecycleerd
(spaanplaatindustrie);
bewerkt hout wordt vermalen en
gebruikt als secundaire brandstof
•Kringloopgoederen: worden hergebruikt
•Vlakglas: wordt gerecycleerd tot nieuw
glas
•Harde
kunststoffen:
worden

In de container voor grofvuil mogen géén
gevaarlijke stoffen terechtkomen.
(klein) Gevaarlijk afval hoort hier dus niet
thuis. Dus géén emmers met verfresten,
géén spuitbussen, géén accu’s, geen
brandblusapparaten, vuurwerk noch
campinggasflessen …

grondstoffen voor nieuwe kunststoffen
•KGA: wordt na scheiding in verschillende
verwerkingsinstallaties
verwerkt;
sommige
KGA-stromen
en/of
onderdelen worden grondstof voor
nieuwe producten, andere worden
gebruikt als secundaire brandstof
•Gebruikte frituurvetten en -olie:
wordt gerecycleerd tot o.m. biodiesel
•Zuiver puin: wordt gerecycleerd tot
COPRO-steenpuin, in te zetten in o.m.
wegenwerken
•Ander
bouwen
sloopafval:
wordt gescheiden en waar mogelijk
gerecycleerd of gecontroleerd gestort
•Asbest: wordt gecontroleerd gestort
•Boomstronken: worden vermalen en
gecomposteerd
•Fijn tuinafval: wordt gecomposteerd
•Piepschuim (op sommige parken): dit
wordt vermalen als korrels, grondstof
voor nieuwe materialen

Incident met zuurstoffles bis!
In 2010 werd bij IVM in één van de
ovens een explosie veroorzaakt door een
zuurstoffles die zich in het afval bevond.
Deze explosie zorgde voor een aanzienlijke
materiële schade, gelukkig zonder
menselijk leed.
Eind november 2015 werd de installatie
opnieuw opgeschrikt door een explosie.
Ditmaal was een campinggasfles de
boosdoener.
Bij deze lanceren we een warme oproep
voor het gezond verstand: stop a.u.b. bij
het grofvuil géén gevaarlijke voorwerpen
of voorwerpen die gevaarlijke producten
hebben bevat (gasflessen, ook al zijn ze
leeg, hebben gevaarlijk afval bevat).
Voor gevaarlijk afval zijn er speciale
inzameling- en verwerkingsmethodes

Wat gebeurt met het grofvuil?
Het grofvuil wordt op een overslagsite
verkleind en gebroken. De recycleerbare
materialen worden er nog van het brandbaar
materiaal gescheiden, waarna het grofvuil
naar de afvalenergiecentrale van IVM
wordt gebracht. In de afvalenergiecentrale
wordt het grofvuil gecontroleerd verbrand.
De reststoffen (as en schroot) worden
verwijderd en na voorbehandeling gestort.
De rookgassen worden gezuiverd en met
de warmte die bij de verbranding vrijkomt,
wordt energie geproduceerd en elektriciteit
opgewekt.

De afvalenergiecentrale van IVM is énkel
uitgerust en vergund voor het verwerken
van huishoudelijk restafval. De centrale
is niet vergund, noch uitgerust om
gevaarlijke afvalstoffen te verwerken;
hiervoor bestaan aparte installaties (o.m.
bij Indaver).

Kan u het grofvuil niet naar het recyclagepark (laten) brengen? IVM
verzorgt de ophaling van grofvuil aan huis, op afroep en tegen betaling
De tarieven voor deze dienstverlening verschillen van gemeente tot gemeente,
maar wie het grofvuil zelf naar het recyclagepark kan (laten) brengen is nog steeds
voordeliger af dan het aan huis op afroep door IVM te komen laten ophalen. U betaalt
immers naast de verwerkingskost ook een deel van de ophaalkost. Raadpleeg de
ophaalkalender voor meer info over deze dienstverlening.
 Meer info op 0800 13 580.
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nabijheid van de ovens aan het
werk was. Want was dat wel
gebeurd, dan was de menselijke
schade wellicht niet te overzien.
Daarom een warme oproep
tot voorzichtigheid: gooi a.u.b.

nooit gevaarlijk afval bij het
restafval of bij het grofvuil. Dat
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we graag veilig.
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Ruim 17.000 ton zwerfvuil wordt jaarlijks in
heel Vlaanderen opgeruimd. Deze hoeveelheid
vertegenwoordigt ca 2,7 kg per inwoner. Schandalig veel!
Een studie van de OVAM rekende uit dat het opruimen en
verwijderen van zwerfvuil de belastingbetaler jaarlijks
meer dan € 61,5 miljoen kost. Omgerekend per inwoner is
dit net iets minder dan € 10/jaar. Schandalig veel!

Schandalig
veel zwerfvuil!
Wie zonder zonde is…
Iedereen ergert zich aan zwerfvuil. Maar
toch ligt er nog zoveel, een contradictie
dus.
Zwerfvuil is klein afval dat we vaak
nonchalant of zonder dat we er bij stil
staan op straat gooien of achterlaten in
een park of berm. Voorbeelden genoeg:
sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten,
blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren
zakjes, kranten, tijdschriften,...
Al die kleine stukjes zwerfvuil zorgen er
voor dat de straten en buurten vuil ogen.
Door zwerfvuil in de vuilnisbak te gooien
houdt u niet alleen de eigen buurt proper,
maar ook die van de medemens. En dat
maakt het plezanter voor iedereen.
Dank aan iedereen die consequent het
afval in de straatvuilbakjes achterlaat, of
het afval terug meeneemt naar huis.

Geef hen een teken
een signaal
Gelukkig zijn er meer en meer inwoners die
het zwerfvuilprobleem manifest een halt
willen toeroepen. Zij laten zich horen door
acties. Sommigen bieden zich spontaan
aan als zwerfvuilpeter of –meter en
ruimen spontaan een deel van hun straat
of wijk op (en krijgen hiervoor materiële
ondersteuning van hun gemeente of
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stad). Anderen engageren zich eens
per jaar om mee te helpen bij een lokale
zwerfvuilopruimactie.
Scholen werken vaak rond afvalthema’s.
Zwerfvuil mag niet op dit lijstje ontbreken.
Daarom helpen ook vele scholen mee aan
de jaarlijkse zwerfvuilacties.

Nieuwe sensibilisatiebordjes
met lokale toets
In 2015 riepen sommige IVM-gemeenten
scholen, verenigingen of creatieve geesten
op om een sensibilisatiebord te ontwerpen
waarmee een duidelijk signaal wordt
gegeven dat zwerfvuil niet meer door de
beugel kan.
In de deelnemende gemeenten werd
het winnend ontwerp op de nieuwe
zwerfvuilbordjes opgenomen. Een nieuwe,
originele oproep aan de medemens om de
buurt proper te houden.
We tonen op de gemeentelijke pagina van
de deelnemende gemeenten aan deze actie
de winnende ontwerpen. U kan ze allemaal
terugvinden op www.ivmmilieubeheer.be

Zin om mee te helpen bij één
van volgende acties?
• Assenede: zwerfvuilacties in de periode
van 17-19 maart: info milieu@assenede.be
Verenigingen die willen participeren komen
in aanmerking voor een premie van de
gemeentelijke milieuraad tot max. € 250.
Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo:
acties van leerlingen en leerkrachten van
gemeentelijke basisscholen (17-18 maart)
Assenede: actie WBE Twee Ambachten op
19 maart om 8.30u aan de Poelstraat nr. 5
en actie Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
op 19 maart om 9.30u aan Café Passé
Bassevelde: actie Landelijke Gilde en KLJ
op 19 maart om 8.30u aan de Pastorij
Oosteeklo: actie Bewonersplatform op
zaterdag 19 maart
• Evergem: diverse acties in het voorjaar.
Info: milieudienst 09 216 05 55/57
• Gavere: zwerfvuilweek 18-22 april: i.s.m.
alle Gaverse scholen (+ themaweek rond
afvalproblematiek)
• Lovendegem: scholenactie op 18 maart en
actie verenigingen op 19 maart
• Merelbeke: zwerfvuilactie i.s.m.
jeugdverenigingen en bewonersplatforms
in kader van Let’s do it Belgium (weekends
van 18 maart of 15 april)
• Nazareth: acties door zwerfvuilpeters en –
meters - info via de gemeentelijk infokrant
• Sint-Laureins: zwerfvuilactie op zaterdag
19 maart om 9 uur, Fred’s Café
• Sint-Martens-Latem: zaterdag 16 april
Grote Lenteschoonmaak- Info jana.
verlinde@sint-martens-latem.be of 09 282
17 46
• Zomergem: Zwerfvuil opruimactie op 16
april om 8.30 uur aan het gemeentehuis
• Zulte: zaterdag 5 maart Zwerfvuilactie
verenigingen met start op Kerkplein
Olsene om 9u - Info via 09 243 14 42 of
milieu@zulte.be

Papier hier
De hoeveelheid ingezameld papier
en karton is het afgelopen jaar in
onze regio afgenomen tegenover
de inzamelresultaten van 2014. Dit
is een algemene trend. Toch scoort
de IVM-regio nog steeds boven het
Vlaamse gemiddelde.

dat papieren versies van reclamedrukwerk
niet gewenst zijn.
In elk geval zijn er géén indicaties dat
er meer papier en karton bij restafval
terechtkomt. En dat is maar goed ook,
want papier en karton zijn perfect te
recycleren.

Dat er minder papier en karton wordt
ingezameld, is wellicht te verklaren
door een samenloop van feiten. We
denken hierbij aan de opmars van digitale
kranten, tijdschriften en boeken of aan
het frequenter gebruiken van de ‘antireclamedrukwerksticker’ om aan te geven

Wat gebeurt er mee?
Papier en karton wordt na de ophaling
overgeslagen en nadien in bulk
overgebracht naar de papierfabriek van
Stora Enso te Langerbrugge, waar het
wordt gesorteerd. Het karton gaat naar

een aparte verwerkingsinstallatie (bv. voor
de productie van verpakkingsdozen) en
het papier wordt verder verwerkt in de
papierfabriek.
Door papier te mengen met water ontstaat
pulp. Alle ongewenste bestanddelen zoals
lak, nietjes, vernis, lijm, plastic en touw
worden uit de pulp verwijderd. Voor de
productie van bepaalde papiersoorten
moet de pulp ontinkt en gebleekt
worden. De pulp wordt achtereenvolgens
ontwaterd, geperst en gedroogd. Hierna
volgen diverse afwerkingen, afhankelijk
van het type papier.

Om een zo optimale recyclage te bekomen,
worden enkele regels opgelegd waaraan het
ingezamelde papier en karton moet voldoen:
Zo mogen er geen blisters, noch plastic folie rond het papier.
Haal dus de plastic folie van de reclamedrukwerkfolders.
Haal ook het plastic van de kartonnen verpakking voor bv.
tandenborstels, lampen, speelgoed...
Niet toegelaten zijn vuil of vettig papier en karton,
cellofaanpapier, behangpapier, aluminiumfolie en zakjes in
aluminium.
Wel toegelaten zijn papieren zakken en kartonnen
dozen, tijdschriften, kranten, folders, boeken, schrijf- en
printpapier.

le
enken:
g
o
N
rake
afsp
• Stop uw papier en karton in een kartonnen doos of maak er een
pakketje van, bij voorkeur samengebonden met natuurtouw (geen
ijzerdraad of plastic koord). Zorg er voor dat papier en karton niet
kunnen wegwaaien.
• Vermijd te zware kartonnen dozen (maximaal 15 kg).
• Gebruik geen plakband om de dozen dicht te maken.
• Bind grote hoeveelheden karton samen.
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AFVALWEETJES
Pesticidenvrij tuinieren
Slakken in je moestuin, onkruid tussen
de tegels, een miertje in de keuken,
mos op de oprit, klaver in het gras,… We
grijpen gemakshalve naar pesticiden.
Maar is dat wel een goed idee? Maken
we een klein probleem niet groter? Is
zonder niet gezonder?
Denk jij er ook zo over, maar weet je niet
goed hoe je dit (best) doet? Wil je hier
graag iets meer over weten?
Kom dan naar een van de gratis
infosessies over ‘Pesticidenvrij tuinieren’
die IVM samen met de gemeente inricht:
• woensdag 16 maart om 19.30 u:
raadzaal gemeentehuis,
Koning Albertlaan 1 te De Pinte
• donderdag 24 maart om 19.30 u:
raadzaal gemeentehuis, Dorp 3
Nazareth

• woensdag 6 april om 19.30 u:
raadzaal gemeentehuis,
Hundelgemsesteenweg 353
Merelbeke
• woensdag 13 april om 19.30 u:
raadzaal, Kasteeldreef 72
Lovendegem
• donderdag 14 april om 19.30 u:
GC De Bijenkorf, Sportstraat 4
Assenede
• maandag 9 mei om 19.30 u:
Oude Brouwerij, Dorp 24
Sint-Martens-Latem
Graag wel op voorhand inschrijven via
ivm@ivmmilieubeheer.be, bellen mag
ook naar 09 377 82 11
 www.zonderisgezonder.be

De Kringwinkel Deinze
verhuist
De Kringwinkel in de Slachthuisstraat
in Deinze verhuist op 25 maart naar de
Tolpoortstraat 89 in Deinze.
 Meer info op www.uwkringwinkel.be

Verpakkingen van gevaarlijk
afval mogen NIET in PMD
Omwille van gewijzigde regelgeving
omtrent
internationaal
erkende
‘gevarenpictogrammen’,
wordt
de
sorteerboodschap voor PMD ietwat
aangepast.
Fost Plus wijst er op dat volgende
verpakkingen van gevaarlijke verpakkingen
NIET in de PMD-zak mogen:
• verpakkingen met kindveilige sluiting
(bv. verpakkingen van corrosieve
ontstoppers of wc-ontkalkers)
• verpakkingen
van
insecticide,
onkruidverdelger,
mosbestrijder,
rattenvergif…
• verpakkingen van motorolie, verf, lak en
vernis
• verpakkingen met ten minste één van
volgende pictogrammen

 Meer op www.fostplus.be

Bloempotjes en plantentrays horen
thuis op het recyclagepark
De lente nodigt uit om de tuin op te fleuren met nieuwe bloemen, planten en struiken.

Mooi, maar wat met de bloempotjes?
Bloempotjes en plantentrays worden ingezameld in de
recyclageparken (meestal in zakken die bevestigd worden aan
een statief).

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. Dit initiatief helpt de afvalberg
te verkleinen.
 Meer info op www.repaircafe.be

Wat wordt toegelaten?
bloempotten en plantentrays vervaardigd uit PP (polypropeen)
en PS (polystyreen), die veegschoon aangeboden worden.

In onze regio zijn volgende Repair Cafés
gepland:

Waarom dit materiaal apart inzamelen?

• zaterdag 19 maart te MERELBEKE in
het Clubhuis. Meer info via 09 210 32
75 of duurzaamheid@merelbeke.be
• zaterdag 16 april te WAARSCHOOT
in het Cultureel Centrum, Nieuwstraat
8 (info via milieudienst Waarschoot 09
250 59 17)
• zaterdag 23 april te EEKLO in de N 9
(Molenstraat 31)

Deze kunststoffen gerecycleerd: na sortering worden ze
verkleind tot recyclage-granulaten. Deze korrels kunnen
worden ingezet bij de productie van nieuwe kunststoftoepassingen.
Het recycleren van kunststoffen draagt er dus toe bij dat we
de natuurlijke bronnen (aardolie of aardgas) minder moeten
aanspreken.
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Kringlooptuinieren
met bodembedekkers
Bodembedekkers zijn handig om
in de tuin te hebben. Ze vergen
niet veel onderhoud, fleuren kale
stukken grond op en gaan onkruid
tegen.
Een kleurrijke deken…
Met bodembedekkers krijgt de tuin
meer kleur: plantjes met mooie bloemen,
vruchten of bladeren verbergen de bodem.
Bovendien zorgen ze voor minder onkruid
en tuinresten én vergen ze niet veel
onderhoud.

… is beter dan een naakte bodem
Onbegroeide stukken grond vormen een
zaaibed voor onkruid.
Onkruid kan je wieden, maar dat is
arbeidsintensief. Het onkruid verwijderen
met onkruidbestrijders schaadt dan weer
het bodemleven en hindert de groei van
naburige planten.
Daarom zijn bodembedekkers ideaal om
onbegroeide stukken grond op te fleuren.
Een saai stuk tuin wordt zo omgetoverd
tot een mooie blikvanger.

Een alternatief voor gazon?
Bodembedekkers

gedijen

vaak

op

schaduwrijke plaatsen, waar het gazon
slecht groeit en mos welig tiert. Op deze
plekken geven de bodembedekkers een
kleurtje aan de tuin en zorgen ze ervoor
dat je minder moet ontmossen. Een lastige
klus gespaard.

Voor elke plaats een gepaste plant.
Zowel voor zonnige plaatsen, halfschaduw
als schaduw is er keuze te over uit een
ruim aanbod bodembedekkers.
- zoeken de zon op: onder meer
hoornbloem,
kattenkruid,
bloedooievaarsbek
- verkiezen halfschaduw: goudaardbei,
kleine maagdenpalm, vrouwenmantel
- houden
van
de
schaduw:
lievevrouwebedstro, perzische muts,
gevlekte dovenetel
Er zijn wintergroene bodembedekkers,
maar ook bladverliezende. Sommige
soorten bloeien in het voorjaar, andere in
de zomer of de herfst. Voor iedereen en
voor elk seizoen wat wils.
Voorbeelden van goede bodembedekkers
vind je op www.kringlooptuineren.be/
kringlooptechnieken
 Meer op www.vlaco.be

Tips voor een
geslaagd resultaat
een goede grondvoorbereiding
(= goed begonnen)
begin met de grond goed los
te spitten en te verkruimelen.
Verwijder hierbij alle onkruid
en onkruidwortels. Werk per
vierkante meter 20 liter (Vlaco
gekeurde) compost in.
aanplanten
(= half gewonnen)
dompel de potten even in water.
Respecteer
de
aanbevolen
hoeveelheid
plantjes
per
vierkante meter.
onderhoud
verwijder regelmatig onkruid en
bevochtig bij droogte. Volg de
aanwijzingen op de plantenfiches
voor later onderhoud.
En dan… genieten!
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Met oude geneesmiddelen
naar de apotheker!
Oude en vervallen geneesmiddelen kunnen een
bedreiging vormen voor de gezondheid. Daarom
moeten ze op een verantwoorde manier ingezameld en
vernietigd worden.
Oude geneesmiddelen zijn géén restafval, maar evenmin behoren
ze tot het klein gevaarlijk afval (KGA). Er is slechts één kanaal voor
handen: oude geneesmiddelen worden gratis ingezameld via de
apothekers.
De oude geneesmiddelen worden door de apotheker in speciale
dozen met een kunststof binnenzak verpakt. De groothandelaar
komt deze dozen ophalen en vervoert ze naar een speciale
verwerkingsinstallatie.

Wat breng je naar de apotheker?
- ongebruikte pillen, zetpillen en capsules (ze mogen nog
in de doordrukverpakking zitten)
- restjes zalf in de tube
- restanten van siropen en vloeibare geneesmiddelen
(neus- en oordruppels) in hun flessen
- restanten van sprays en aërosolflacons
Dit alles ontdaan van de buitenverpakking en de
bijsluiterDit geef je gewoon mee met het papier- en
kartonafval.

Wat breng je NIET naar de apotheker?
- lege glazen flesjes: dit is glasafval
- lege kartonnen doosjes en bijsluiters: dit is papier- en
kartonafval
- lege kunststofverpakkingen: dit is restafval of wordt
soms op het recyclagepark ingezameld
- resten van tandpasta, shampoo, badschuim, zeep: dit is
KGA
- cosmetica en verzorgingsproducten: KGA
- bestrijdingsmiddelen, onkruidverdelgers,
kunstmeststoffen en chemicaliën: KGA
- gebruikte injectienaalden: verzamel ze in een naaldbox
en breng het naar het KGA
- lege doordrukverpakkingen: restafval
- verbanden, kompressen, watten, pleisters: restafval
- incontinentiemateriaal en luiers: restafval
- teststrookjes en -strips: restafval
- dieet- en babyvoeding: restafval
- vitaminebereidingen en kruidenproducten: restafval.
 Meer informatie op www.ovam.be

v.u. Koen Loete, voorzitter IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo
grafische vormgeving www.nelsoninspires.be (Leuven) en www.artoos.be
duurzaam gedrukt door drukkerij Artoos
contact IVM: 09 377 82 11 – ivm@ivmmilieubeheer.be – www.ivmmilieubeheer.be

