Acceptatiecriteria voor
verschillende materiaalstromen
ingezameld op recyclagepark
Het afvalbeleid volgt het principe van de Ladder van
Lansink. Deze afvalhiërarchie houdt in dat men de negatieve
gevolgen van afval zoveel als mogelijk wil vermijden. Er
wordt prioriteit gegeven aan de meest milieuvriendelijke
verwerkingswijze, zo hoog mogelijk op de ladder.
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preventie
De Ladder van Lansink
omvat volgende handelingen:
1. Preventie
2. Hergebruik (producthergebruik)
3. Recyclage (materiaalhergebruik)
4. Verbranding met energieopwekking
5. Verbranding zonder energieopwekking
6. Storten

hergebruik
recyclage
verbranden
storten

Doorheen de tijd is er technische vooruitgang (in o.a.
recyclageprocessen, sorteringsmechanismen, productontwikkeling,…) wat er voor zorgt dat er een veranderende
inzameling mogelijk en nodig is.
We streven er dus naar om zoveel mogelijk materiaalstromen te hergebruiken of te recycleren. Indien dit niet
lukt, wordt de voorkeur gegeven aan verbranding met
energierecuperatie.
Sommige afvalstromen zijn zo specifiek dat ze niet kunnen
gerecycleerd of verbrand worden. Zij worden gestort op
daarvoor vergunde stortplaatsen.
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Zachte
folies
IVM is actief in Aalter, Assenede, De Pinte, Deinze, Eeklo,
Evergem, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem,
Maldegem, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Sint-Laureins,
Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Zomergem en Zulte.

Toegelaten

Verwerkingsproces








Na sortering worden de folies tot balen geperst en vermarkt.
De verwerker zal deze materialen verder sorteren volgens
kwaliteit, dikte,… Daarna worden de verschillende folies
gewassen en gegranuleerd tot korrels en worden ze
gebruikt als grondstof voor nieuwe folieproducten.

zuivere plasticfolies zoals verpakkingsfolie
krimpfolie/verzamelverpakking
rek-/wikkel-/stretchfolie
zakjes van warenhuizen
zakken van bemesting, potgrond of zand
voederzakken (grootverpakking)

Niet toegelaten
 vervuilde folies
 chipszakken
 plastic bakjes van groenten, fruit, kaas of vleeswaren
 plastic tafellaken, zwembaden, zwembandjes
 geweven nylondoek
 verpakkingen van gemengde samenstelling
Deze zaken horen bij het restafval.

Tip

Folies die in aanraking geweest
zijn met voedingswaren worden
om hygiënische reden niet aanvaard. Dit afval hoort in de restafvalzak.

