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Woord van

het bestuur
Meer en meer beseffen we dat de voorraad grondstoffen
eindig is. We moeten er dus bewust mee omspringen. België
spant al jaren de kroon als het op sorteren en recycleren aankomt. En waarom zou je dat alleen maar thuis doen? Op het
werk, onderweg, wanneer je op reis bent of aan het wandelen
in een natuurgebied: afval sorteren kan je overal. Ook tijdens
de feestdagen. Wat hebben jouw glazen flessen, kurken,
aluminium bakjes, chipszakjes, cadeaupapier en frituurolie
gemeen? Ze volgen allemaal hun eigen weg van recyclage tot
nieuwe grondstoffen.
Natuurlijk is recycleren niet nieuw voor jou. Toch kan je het
met kleine trucs een nog groter verschil maken. Alle kleine
stapjes helpen om onze afvalberg klein te krijgen en onze
gewoonten duurzamer te maken. En bij elke stap kan je rekenen
op Imog. Hoe moet je correct sorteren? Waar kan ik terecht
met mijn afval? Hoe kan ik afval voorkomen? We helpen je
met tips, informatie en voorbeelden. Zo zorgen we samen
voor een kleinere afvalberg.
Veel leesplezier!

Carl De Donder

1° Ondervoorzitter

Rik Soens

Voorzitter

Magda Deprez

2e Ondervoorzitter

Wat hoort niet in de pmd-zak
•
•
•
•
•
•

Rubber handschoenen zijn geen verpakking en dus geen pmd.
Koﬃecapsules zijn nooit leeg en blijven nat, daarom horen
ze in de restafvalzak.
Zakjes kattenvoer horen bij restafval. Deze verpakking is
samengesteld uit verschillende lagen plastic en aluminium
die niet van elkaar gescheiden kunnen worden.
Medicijnstrips zijn samengestelde verpakkingen die
bij het restafval horen.
Siliconenkits horen bij KGA (Klein Gevaarlijk Afval).
Koﬃezakken horen bij het restafval omdat de verpakking
uit verschillende materialen bestaat.
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Afvalarm
feesten

kan iedereen

glasbol
Een feestje is geen excuus om je afval niet te sorteren. Heel wat
verpakkingen die bij eten en drinken horen, vinden hun weg in de
recyclage. Afvalarm feesten kan iedereen, we helpen je graag op weg
om goed te sorteren en je restafval tot een minimum te beperken.

Geschenkpapier, papieren
tafelkleden, plastic bekers,
versiering, plastic borden
en bestek, aluminium wegwerpschotels van de traiteur,
krimpfolie… De huisvuilzak of
- container (in Kruisem) is vlug
gevuld. Feesten kan met
heel wat minder afval.

•
•
•
•
•
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Gebruik geen wegwerpborden, -bekers of -bestek.
Gebruik een stoﬀen tafelkleed: meer stijl en minder afval!
Vraag je traiteur herbruikbare schotels te gebruiken in plaats van
aluminium wegwerpspullen. Laat hem de gerechten eventueel op je
eigen schotels klaarmaken.
Heb je een tuin? Koop dan een kerstboom met wortels die je nadien in de tuin
kan planten. Zo komt hij niet op de afvalberg terecht en … heb je volgend jaar
een grotere kerstboom.
De kerstman denkt natuurlijk aan herlaadbare batterijen wanneer
hij elektrisch speelgoed schenkt.
Geef de enthousiaste tuinliefhebber een compostvat cadeau.
Leuke en bruikbare cadeautjes vind je in de Kringloopwinkel.
Geschenken kan je verpakken in mooie blikken, kartonnen of plastic
opbergdozen, zo is de verpakking achteraf nog herbruikbaar. Origineel
inpakken kan ook met oude aﬃches, de kaft van een tijdschrift …

Spuitbus

Kroonkurk

Chipszakje
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Jeneverdop

Noppenfolie
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Crêmepotje
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Tips voor jouw
goede voornemens
Wist je dat … glas naast de glascontainer zetten ook een
vorm van sluikstort is?
Wintermaanden zijn traditioneel de maanden met heel wat familiefeestjes. Je hebt je glas van een paar
weken verzameld en je glasbak begint stilletjes aan uit te puilen. Hoog tijd om naar de glascontainer te
gaan. Bij je aankomst zie je dat de glascontainer overvol is en dat ernaast ook al een mooie verzameling staat. De verleiding is dus groot om jouw glazen ﬂessen en bokalen er netjes bij te zetten.

Glas

Ook kapotte kledij is het sorteren waard

Onze restafvalzak slokt nog teveel materiaal op dat kan gerecycleerd worden. Ook heel wat textiel
belandt onnodig in de restafvalzak. Het is niet omdat we de kledij niet meer kunnen dragen, dat we
van kapotte kledij geen textielvezels meer kunnen recycleren tot een nieuwe grondstof. Elke inwoner
gooit jaarlijks 7,79 kg textiel in de restafvalzak en slechts 7,6 kg textiel in een textielcontainer. Het textiel
dat in de restafvalzak terechtkomt, bestaat uit (gescheurde) kledij, lakens, handdoeken, schoenen
en handtassen.
Er kan meer in de textielcontainer dan je denkt. Veel mensen denken dat de textielinzameling beperkt
is tot herbruikbare kledij en schoenen. Want ook kapotte kledij bevat grondstoﬀen die opnieuw gerecycleerd kunnen worden. Gooi dus gerust ook je versleten textiel in de containers, maar gebruik altijd
een gesloten zak! Alleen zo behoudt het zijn waarde.

Kledij in een gesloten zak

Download gratis
de Recycle app

Doe het niet!
•

Vuil trekt vuil aan. Na de vijf glazen ﬂessen, komt er ook nog een zakje huishoudelijk afval bij en een
oude versleten paraplu en we zijn vertrokken richting stortplaats.
• Vuil glas trekt ongedierte aan. Niemand vindt een muizenplaag of een zwerm wespen aangenaam.
• Het brengt extra werklast met zich mee. Glasbollen worden machinaal geledigd met een vrachtwagen. Bijgeplaatst glas moet handmatig opgeruimd worden.
• Glas naast de glasbol zetten, verkleint de kans op recyclage. De kans bestaat dat het bijgeplaatst
glas opgeruimd wordt met het andere afval dat er naast te vinden is.
• Je maakt kans betrapt te worden door één van onze mobiele sluikstortcamera’s. Boetes kunnen
oplopen tot 350 EUR.
Wat doe je dan wel? Volle glasbollen kan je melden via het gratis nummer 0800 99/827. Neem je glas
terug mee naar huis en kom later terug of ga naar de volgende glasbol. De locaties van de glasbollen
vind je op www.imog.be/locaties of op het kaartje in je Recycle app. Ook op het recyclagepark kan je
terecht met glas.

Papier hier

De gezelligste periode van het jaar, brengt jammer genoeg ook heel wat afval met zich mee. Alle online
aangekochte cadeaus worden bezorgd in grote en kleinere kartonnen dozen en worden daarna voorzien van een sfeervol inpakpapiertje.
Eén stevige herfstwind op de dag dat al dat oud papier en karton wordt opgehaald en het is van dat:
over de hele straat verspreid liggen folders en oude kranten. Nog een regenbui erbovenop en al dat
papier verandert in een vieze pap.

Papier

Restafvalzak update
De grijze huisvuilzakken krijgen voortaan een witte
opdruk. Zo zijn ze beter zichtbaar voor onze
ophalers die lang voor zonsopgang al aan hun
route beginnen. De bestaande zakken mag je
uiteraard opgebruiken.
•

•

•

•

•

Zet het huisvuil buiten op een goed zichtbare
plaats na 19u de avond voor de ophaling of de
dag zelf voor 5u ‘s morgens. Door ziekte, verlofregling of drukte kan het uur van ophaling
per week verschillen.
Vuilnisophalers tillen acht uur per dag
zakken op. Hou daarom het gewicht
op maximum 15 kg voor grote zakken en
7 kg voor de kleine zakken.
Vermijd scherpe voorwerpen en verklein of verpak
kleine scherven van glas, stokjes of scheermesjes zodat ze niet meer
gevaarlijk zijn.
Door voedselresten te verpakken, vermijd je een straat vol zwerfkatten én -vuil. Peper
of bleekwater op je huisvuilzak strooien is geen oplossing, het brengt enkel de ophalers
in gevaar.
Riskeer geen boete en dump geen huisvuil in de openbare straatvuilnisbakjes. Die dienen
voor afval dat ‘on the go’ vrijkomt.

Geef uw papier
en karton een
veilige thuis.
Vermijd waaivuil. Bind papier en
karton samen met natuurtouw of
stop ze in een stevige, gesloten doos.
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Enkele tips voor het correct aanbieden van papier en karton:
• Bind je oud papier en karton stevig samen met natuurtouw of zet het buiten in een goed gesloten
kartonnen doos.
• Kerstkaartjes met muziek zijn heel ﬁjn, maar haal zeker het batterijtje uit de kaart voor je ze weggooit. Batterijtjes op een foute plaats kunnen brand veroorzaken!
• Haal alle magazines en tijdschriften uit hun plastic verpakking. De plastic folie mag bij het PMD.

Een vlot bezoek aan het
recyclagepark doe je zo
Wist je dat heel wat afvalsoorten gratis zijn op
het recyclagepark?
1. Een goede voorbereiding bespaart tijd.

•
•

Haal spullen die uit verschillende materialen bestaan zo veel mogelijk uit elkaar.
Hou de verschillende afvalsoorten netjes gescheiden van elkaar. Zo spaar je tijd en nodeloos weg
en weer geloop.
Laad je auto in functie van de fracties die je op het recyclagepark wil achterlaten. Check hiervoor
de verschillende tariefgroepen. Op de meeste recyclageparken vind je drie tariefgroepen.
Voor de betalende fracties meld je je aan op de weegbrug met je eID.

•
•

3. Vermijd, indien mogelijk, de klassieke piekmomenten:

•
•
•

Bij opening van de recyclageparken
Op woensdag tussen 14u en 15u
Op zaterdag vanaf 14u tot 15u45

•
•

Kort na een feestdag
Bij de start van schoolvakanties

4. Heb je sorteervragen, richt je tot de recyclageparkwachter.

•
•
•

•

Afval uitladen en deponeren doe je zelf.
Alle containers zijn uitgerust met sorteerbordjes
in de kleur van hun tariefgroep.
De recyclageparkwachters houden toezicht
park en helpen je graag om je sorteervragen op
te lossen en de juiste container te vinden.
Opgelet! Voor bepaalde fracties gelden speciale
veiligheidsmaatregelen. Zo moet asbestcement
verpakt aangeleverd worden. Zakken of buisfolie
hiervoor kan je op het park aankopen. Volg steeds
de richtlijnen van de parkwachters op. Wie bewust
afval in de verkeerde container werpt, kan een factuur verwachten voor het uitsorteren en verwijderen van de verkeerd gedeponeerde fractie.
Vraag raad bij het afgeven van Klein Gevaarlijk
Afval. Meld je eerst bij de parkwachter voor KGA
en asbestcement. Hij of zij helpt je graag.

2. Kom op een rustig moment, op tijd en wees hoffelijk.

5. Hou altijd de veiligheid van jezelf en anderen in het oog.

•
•
•

•

•

Kom tijdig. De opening- en sluitingsuren staan op onze website en op de ophaalkalender. We
verwachten echter dat iedereen het park verlaten heeft korte tijd na sluitingstijd.
Het recyclagepark is er voor iedereen, soms moet je wat geduld uitoefenen
Laat de motor van je auto niet draaien tijdens het lossen van je vracht
Breng iemand mee om je te helpen zware voorwerpen uit je auto te laden. Voorzie je ook van een
paar handschoenen
Wist je dat de recyclageparken van Harelbeke en Heule uitgerust zijn met een webcam? Kijk
op www.imog.be/intergemeentelijkerecyclageparken, inwoners van Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk,
Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem kunnen op elkaars recyclagepark terecht. Zo is er altijd een recyclagepark open op een moment dat het jou past.

•

•

•

Volle containers worden regelmatig opgehaald. Deze vrachtwagens zijn uitgerust met dodehoekspiegels, maar voorzichtigheid is hier aangewezen.
Laat kinderen niet vrij rondlopen. Laat geen honden loslopen. Rijd stapvoets (5 km) door het
recyclagepark en om redenen van brandveiligheid mag je niet roken.
Kan je de afstand van 1,5 meter niet bewaren ? Dan is het dragen van een mondmasker aan te raden.

6. Het is niet toegelaten:

•
•

Afval uit te zoeken en mee te nemen.
Afval te deponeren aan de toegangspoort tijdens de sluitingsuren.
Dit staat gelijk met sluikstort en zal gesanctioneerd worden.

Veelgestelde vragen
Waarom geldt er voor de betalende fracties
een minimumtarief van €2?
Kom niet onnodig met kleine hoeveelheden, maar groepeer je afval.
Dit belast anders teveel het recyclagepark. Op het betalende deel
geldt daarom een minimumtarief van € 2. Een autoweegbrug weegt
bovendien anders dan een keukenweegschaal. Door dit minimumtarief
worden eventuele weegtoleranties en klimatologische omstandigheden ondervangen.

voor asbestcement. Je moet ook terug uitwegen om je aantal kilo’s te
registreren. Betalen doe je alleen als je boven je vrijstelling van 500kg/
gezin (voor zacht tuinafval) of 200kg/gezin (voor asbestcement) zit. De
vrijstellingen worden berekend per gezin, conform de koppeling met
GDPR wetgeving en herrekening registers. Dat betekent dat als het
saldo per gezin is overschreden de klant het normale tarief zal aangerekend krijgen, met geldend minimum van €2. Het resterende saldo
wordt voortaan ook vermeld op het ticket.

Hoe gebruik ik mijn vrijstelling
voor zacht tuinafval of asbestcement?
Rij op de weegbrug van het betalend gedeelte en kies 0,04/kg met
vrijstelling (oranje) voor zacht tuinafval of 0,20/kg met vrijstelling (rood)

Waarom moet ik zo vaak mijn identiteitskaart gebruiken?
Het systeem van de vervuiler betaalt, stelt dat je betaalt volgens de
aard en hoeveelheid van het afval dat je meebrengt. Het systeem met
weegbruggen en betaalautomaat kan dit op een objectieve manier me-

ten. Bij elke stap is het hierbij nodig de koppeling met de aanvoerder te
maken. De koppeling wordt gemonitord via de identiteitskaart. Daarom
bied je je identiteitskaart aan bij het inwegen, het uitwegen, de betaalautomaat en het verlaten van het recyclagepark. Leg tijdens je bezoek
aan het recyclagepark de weegbon ter controle duidelijk zichtbaar achter je voorruit.
Hoe kan ik betalen?
Betalen doe je na het uitwegen en voor het verlaten van het betalend
gedeelte via de betaalautomaat. Je kan betalen met bancontact of met
munten. Op munten wordt niet teruggegeven. Het saldo wordt bijgehouden op je eID of badge en kan je gebruiken bij een volgend bezoek.
Wist je trouwens dat je contactloos met de kaart kan betalen ?

Onthou vooral deze tips bij je bezoek aan het recyclagepark.
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Wees alert voor asbestcement
Wat is asbestcement?

VAST asbestcement: Kan je zelf behandelen maar draag zeker
aangepaste beschermende kledij
LOS asbest: Laat je verwijderen door een gespecialiseerde ﬁrma

Asbestcement bestaat uit microvezels: sterk, hittebestendig,
isolerend en makkelijk te bewerken. Het was een populair bouwmateriaal vanaf de jaren 1940, met een piek in de jaren 1980.
Asbestcement bleek echter kankerverwekkend. Sinds 1998 mag
het in België niet meer gebruikt worden. Voor nieuwbouw hoef
je je dus geen zorgen te maken: de materialen van tegenwoordig
bevatten geen asbestcement meer.

‘asbestbloemen’: witte vlekken verspreid over het oppervlak. Op
plaatsen waar het materiaal gebroken is, kan je asbestvezelbundels vaak met het blote oog zien.
Opgelet: deze hulpmiddelen zijn minder nauwkeurig. Als u zeker
wilt weten of je met asbest te maken hebt, schakel je best een
asbestlabo of een expert in. Ga je zelf aan de slag om asbestcement te verwijderen ? Kijk dan zeker op www.asbestinfo.be.
Je vindt er alle informatie rond asbestcement herkennen, veilig
verwijderen en de gezondheidsrisico’s.

Waarheen met asbestcement?

Hoe kan je asbestcement herkennen ?
Productiejaar raadplegen
Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en
1998? Dan is de kans groot dat het asbest bevat. Een dak of
gevelbekleding uit kunstleien of golfplaten geplaatst voor 1990
bestaat altijd uit asbest. Asbestvrije leien of golfplaten herken
je aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology). Golfplaten
zonder asbest hebben ook altijd een verstevigingsbandje.

Waarom is asbestcement gevaarlijk?

Je loopt geen gevaar door naar asbestcement te kijken of het
aan te raken. Pas als je asbesthoudend materiaal breekt, komt er
stof vrij. Die stofdeeltjes zijn zo ﬁjn dat je ze niet met het blote oog
kan waarnemen. Dit asbeststof dringt diep in de longen en kan
dodelijke ziekten veroorzaken.

Vlamtest
Ga met een vlam over de zichtbare vezelbundels. Gloeien de
vezels alleen maar, en worden ze niet vernield door de vlam?
Dan is de kans groot dat het om asbest gaat. Vezels die niet van
asbest zijn zullen door de vlam uiteenvallen of druppeltjes vormen.

Twee soorten asbest.

Er zijn twee soorten asbest: (hecht)gebonden en ongebonden.
(Hecht)gebonden asbest komt voort uit alle toepassingen van
asbestcement, zoals golfplaten, dakleien en schoorstenen. Zolang het in goede staat is, komen er nauwelijks vezels vrij. Ongebonden asbest is de gevaarlijkste soort. Dit type werd vooral
als isolatiemateriaal rond verwarmingselementen en leiding gebruikt. Deze asbestvezels komen onmiddellijk vrij bij elke bewerking. Voor beide soorten geldt: hoe ouder het asbest, des te
sneller komen de vezels vrij.

Textuur bekijken
Een andere manier om asbest te herkennen is door de textuur
van het materiaal te bekijken. Let op de volgende zaken: De
meeste plaatmaterialen in asbestcement herken je aan hun gewafelde structuur. Asbestcementen toepassingen hebben vaak

Met beperkte hoeveelheden kan je terecht op het betalend deel
van het recyclagepark. Per jaar kan je als gezin 200 kg gratis
aanbieden, daarna betaal je €0,20/kg. Voortaan is het verplicht
om asbestcement vooraf veilig te verpakken. De transparante
inpakfolie koop je eerst op het recyclagepark. Gooi de asbestmaterialen niet in de container. Leg de verpakte asbestmaterialen
voorzichtig neer.

Imog haalt tegen betaling ook asbestcement bij jou thuis op: kijk op
www.imog.be/asbestcement

Lig niet wakker
van je oude matras
Die doorgelegen matras, je hebt er misschien een hekel
aan, maar weet dat ze nog waarde heeft. Een matras
bevat kostbare grondstoﬀen. Ze is misschien niet langer
ideaal voor een goede nachtrust, maar wel voor de
ontwikkeling van nieuwe producten.
HOU REKENING
MET DEZE
REGELS:

Conforme matrassen moeten proper en volledig zijn
(met textiel omhulsel). Zetelkussens zijn geen matrassen.

Een doorsnee matras bestaat uit
volgende elementen:

•
•
•

Metaal (pocketveren of gewone veren)
Textiel
Schuimvulling (latex of polyurethaan)

Bij de verwerking wordt een oude matras
in verschillende onderdelen ontmanteld:
DROOG

ZO SNEL MOGELIJK

IN ÉÉN GEHEEL

Imog werkt hiervoor samen met Valumat, het beheersorganisme voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van afgedankte matrassen, opgericht
en geﬁnancierd door de sector, met als missie om alle
afgedankte matrassen eﬃciënt in te zamelen en duurzaam te verwerken. Een oude matras kan je gratis
aanbieden in het milieustraatje op het recyclagepark.

•

•
•

Metaal wordt na behandeling opnieuw
gebruikt als metaal.
Van textiel wordt garen gemaakt.
De schuimvulling kan dienen als grondstof voor
de productie van isolatiemateriaal, sportvloeren
en judomatten.

Geef een nieuw
leven aan je kapotte
elektrische toestellen.

Van zodra je een oude matras vervangt, breng je
deze zo snel mogelijk naar het recyclagepark. Snij de
matras niet in stukken en breng ze vooral droog binnen.
De parkwachter controleert jouw matras voor ze in de
container gaat. Laat ze dus niet dagenlang buiten in
weer en wind liggen.

Breng ze naar het recyclagepark.

We maken er iets moois van
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