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Klein gevaarlijk afval:
wat moet je weten?
Wat is klein gevaarlijk afval (kga)?
Kga is afval in kleine hoeveelheden afkomstig van huishoudelijk gebruik.
Kga heeft gevaarlijke eigenschappen:
• het is schadelijk voor u en voor het milieu;
• het kan gevaarlijk zijn voor de werknemers die het huisvuil ophalen of verwerken (kwetsuren, brandwonden, giftige dampen, brand, explosie...).
Kga moet daarom gescheiden van andere afvalstoffen ingezameld worden.
Bovendien kan het enkel dan gerecycleerd worden tot een degelijk product.

Vanaf januari 2019
komt Dekeyser je
restafval ophalen
Een nieuw jaar en… een nieuwe ophaler van je restafval. Vanaf januari 2019 haalt de firma Dekeyser jouw restafval op, in
plaats van Suez. Voor Vleteren blijft de ophaaldag dezelfde:
tweewekelijks op vrijdag. Voor Lo-Reninge wordt de tweewekelijkse ophaaldag van de maandag naar de woensdag
verplaatst.
Alveringem wordt dan weer in twee zones verdeeld. Op vrijdag
gebeurt de tweewekelijkse ophaling in zone 1, en op maandag
tweewekelijks in zone 2. Dit zal duidelijk aangegeven worden
in de nieuwe afvalkalender.
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Oeren

Alveringem
ZONE 1
Izenberge
Leisele

Sint-Rijkers

Hoe herken je kga?
Je herkent het aan de gevarensymbolen en de kindveilige sluitingen:
Oude gevarensymbolen (voor 2015):

Nieuwe gevarensymbolen (na 2015):

Waar kan je met kga terecht?
Kga wordt GRATIS aanvaard op inzamelpunten zoals het recyclagepark. De parkwachter of ontvanger zal het afval inspecteren. Als het afval toch niet bij het kga
thuishoort, wijst de parkwachter je het juiste inzamelrecipiënt aan.

Dit is géén kga, waar kan je dan wel terecht?
Plantaardige en
dierlijke vetten (bv.
frituurolie en -vetten)
> het recyclagepark,
sorteerpunt of kga-wagen
Oude en vervallen
geneesmiddelen
> apotheker

Hoogstade

Gijverinkhove

ZONE 2
Beveren
Stavele

Cosmetica
> restafval of sorteren

Let op: producten
met een ontvlambaar
oplosmiddel, zoals parfums,
horen bij kga.
Lege spuitbussen
van slagroom, haarlak,
scheerschuim, deodorant …
> pmd

Vast foto- en filmafval > restafval

N8

Schoonmaakproducten
zonder gevarensymbool
> restafval of sorteren

Let op: grote hoeveelheden
ongewenste vloeibare
schoonmaakproducten mogen niet
leeggegoten worden in de gootsteen
(dat is storend/belastend voor de
waterzuiveringsinstallaties en nog
meer voor oppervlaktewateren).

Gasflessen
> terug naar
handelaar
Meer info: www.mijngasfles.be.
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Sorteer meer
én gemakkelijker
met de nieuwe
gft-sorteerregels!

COMPOSTACTIE
2 halen = 1 betalen

Enkel geldig voor compost in bulk, niet voor zakken topdressing van 40 liter!
Tot eind november loopt de compostactie '2 halen = 1 betalen'.
Waar kan je hiervoor terecht?
Op de recyclageparken van Nieuwkerke (Heuvelland), Poperinge, Veurne en
Vleteren. In Ieper kan je terecht met zakken op het groenpark aan de Bargiestraat 8. Kom je met een aanhangwagen, meld je dan aan bij de IVVO composteringsinstallatie aan de Bargiestraat 6 te Ieper en dit van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur.
Voor de openingsuren van het recyclagepark/groenpark,
surf je naar www.ivvo.be/recyclageparken.
Kostprijs, ter plaatse cash of met bankkaart te betalen:
• 1 euro per zak, zakken zelf meebrengen en zelf te scheppen
• 7 euro per aanhangwagen enkele as
• 14 euro per aanhangwagen dubbele as

Topdressing
Naast gewone Vlaco compost als bodemverbeteraar, biedt IVVO ook topdressing aan. Topdressing is extra fijn afgezeefde compost. Deze topdressing is te
koop in handige zakken van 40 liter aan 3,50 euro per zak of 3 zakken voor 10
euro. Op 25 vierkante meter gebruik je 1 zak van deze topdressing. Topdressing
is te koop bij de gft-composteringsinstallatie te Ieper alsook op de recyclageparken van Nieuwkerke (Heuvelland), Ieper, Poperinge, Vleteren, Veurne en De
Panne en op het groenpark van Ieper.

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat er met de huidige verwerkingsmogelijkheden in onze composterings- en vergistingsinstallaties enkele bijkomende stromen kunnen verwerkt worden. Dat
is goed nieuws, want het betekent dat je meer organisch afval
kwijt kan in je gft-container. Voor thuiscompostering blijven de
sorteerregels wel ongewijzigd.
Wat verandert er?
Vanaf 1 januari kunnen volgende afvalstoffen extra worden
toegevoegd aan het gft-afval:
• keukenafval en etensresten (zowel dierlijk als plantaardig);
• vlees- en visresten;
• schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals
mosselschelpen, oesterschelpen);
• vaste zuivelproducten (bv. kaas);
• eieren, eierschalen;
• mest van kleine huisdieren (zoals cavia, konijn... niet van
honden en ook geen kattenbakvulling).
Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken,
horen theezakjes en koffiepads voortaan niet meer bij het gftafval. Uit onderzoek blijkt immers dat deze kunststoffen kunnen
bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft-afval.
Je kan een nieuwe gft-sticker voor op je gft-container verkrijgen
op het recyclagepark.

gft

SORTEERWIJZER

WEL
Schillen en resten van fruit,
groenten en aardappelen
Dierlijk en plantaardig keukenafval
en etensresten
Broodresten

Meer info of bestellingen: 057/23 08 80

Koffiedik, papieren koffiefilter
Papier van keukenrol
Noten, pitten

Hoeveel compost heb je eigenlijk nodig?

Vlees- en visresten, schaaldierresten
(uitgezonderd mosselschelpen,
oesterschelpen …)
Vaste zuivelproducten (kaasresten)
Eieren, eierschalen

Tuinaanleg (doorgedreven bodemverbetering met frees):
• schrale of zware grond: 20 kg/m2
• middelmatig vruchtbare grond: 12 kg/m2
Sier- en moestuin:
• verhogen organisch stofgehalte: 10 kg/m2
• jaarlijkse onderhoudsbeurt: 5 kg/m2
• fruitbomen, hagen en heesters: 5 kg/m2
• gazon, fijn laagje compost op het gras: 2 kg/m2
• bloemperken, afdekken border:
3 kg/m2 voor eenjarige planten en 15 kg/m2 voor meerjarige planten
• bloembakken: meng 1 deel compost met 4 delen (pot)grond

Fijn tuin- en snoeiafval
(bladeren, gras, onkruid, haagscheersel,
versnipperd snoeihout …)
Kamer- en tuinplanten
Schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout
Mest van kleine huisdieren
(cavia, konijn)

NIET
Vloeistoffen
(bv. soep, melk, koffie …)
Sauzen, vet en oliën
(uitgezonderd gerechten waar een
klein aandeel saus in zit)
Theezakjes en koffiepads
Behandeld hout (met verf, vernis of
impregneermiddel)
Beenderen en dierlijk (slacht)afval
Dierenkrengen
Schelpen van mosselen, oesters …
Kattenbakvulling en vogelkooizand
Mest van grote huisdieren
of in grote hoeveelheden
Stof uit de stofzuiger
Wegwerpluier en ander hygiëneafval
Aarde en zand
Kurk

Vlaamse Compostorganisatie vzw
Asresten en houtskool

Plastiek, glas, metalen
Grof ongesnipperd snoeihout,
dikke takken

Meer halen uit de biologische kringloop

Volg IVVO op Facebook!
Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en like onze pagina op facebook.com/IVVOIeper
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Scholen beloond voor een
propere school(omgeving)
In het schooljaar 2017-2018 schreven een aantal gemotiveerde lagere en secundaire
scholen uit het werkingsgebied van IVVO zich in voor Operatie Proper. Hierbij engageerden ze zich onder andere om afval te sorteren, minder afval te produceren, zwerfvuil op
te ruimen en boeiende lessen te geven over bewust omgaan met afval.

Doe mee aan de 5de
grote zwerfvuilopruimactie!

Als dank voor hun inspanningen en als extra duwtje in de rug om de acties verder
te zetten, kregen de 10 scholen een mooie
beloningscheque. Dit ter waarde van 3 euro
per leerling. Een school met 200 leerlingen
ontvangt dus 600 euro. Op dinsdag 18 september mochten ze hun cheque in ontvangst
nemen bij IVVO, Bargiestraat 6 te Ieper.

Ook in het nieuwe schooljaar kunnen de
scholen die reeds deelnamen en andere
geïnteresseerde scholen, zich opnieuw inschrijven voor Operatie Proper. We doen
hiervoor een warme oproep. Dit kan via de
website van de Mooimakers:
www.mooimakers.be/operatie-proper.

Zwerfvuil: het blijft een hardnekkig probleem waar veel
mensen zich aan storen. IVVO en de aangesloten gemeenten willen hier blijvend iets aan doen en een duidelijk signaal geven. Sinds 2015 organiseren we jaarlijks een grote zwerfvuilopruimactie. Hier nemen jaar
na jaar meer verenigingen aan deel. De opruimacties
werpen hun vruchten af!

Ook in 2019 vindt een grote zwerfvuilopruimactie plaats.
Hiervoor doen we opnieuw een warme oproep aan de
verenigingen. De opruimactie vindt plaats op zaterdag
23 maart 2019.
Waarom deelnemen?
Je bent sportief in de weer, versterkt het groepsgevoel,
zorgt voor een positieve zichtbare impact voor mens en
natuur… En niet te vergeten: voor 8 km opgeruimde weg
of 16 km opgeruimde wegberm, kan je rekenen op een
vergoeding van 200 euro. Dit dankzij de financiële steun
van IVVO en de aangesloten gemeenten.
Hoe deelnemen?
Schrijf jouw vereniging in met minimum 10 personen.
Opruimmateriaal kan je gratis bestellen via de website
van de Mooimakers: www.mooimakers.be. Maak een
account aan als ‘vereniging’ en bestel je materiaal via
de webshop.
Meer info bij jouw gemeentelijke milieudienst of via
IVVO, info@ivvo.be of tel. 057/23 08 83.

Doe mee want jouw kleine daad
zorgt voor een groot resultaat!

Respect voor de parkwachter
en afvalophaler!
Tijdens de week van 19 tot en met 23 november 2018 vestigen we extra aandacht op de job
van de parkwachter en afvalophaler. Recyclageparkwachters en afvalophalers staan dagelijks voor ons klaar zodat we ons op een eenvoudige manier kunnen ontdoen van ons afval.

Je kan je respect en dankbaarheid tonen door
• vooraf het afval mooi te sorteren als je naar het recyclagepark gaat;
• je afvalzak niet te zwaar te maken;
• ervoor te zorgen dat papier en
karton niet kunnen wegwaaien;
• je rolcontainer met het handvat
naar de straatkant aan te bieden;
• je zakken en containers steeds
correct te sluiten.
Laat je respect en dankbaarheid
ook dit jaar weer zien met een eenvoudige dankjewel of met een complimentjessticker op je container
of afvalzak. Laat ons met een foto
en berichtje weten op welke manier je de afvalophalers of parkbeheerders bedankt voor hun inzet.
Dit kan via de facebookpagina van
IVVO. Je kan jouw stickervellen
met complimenten verkrijgen via
alle recyclageparken en de klantendienst van IVVO. Alvast bedankt
voor jouw respect en ‘dankjewel’!

RESPECT
ZIT IN DE

KLEINE
DINGEN
ZORG DAT JE
AFVALCONTAINER
GOED KLAAR STAAT
Bied je afval correct aan.
Bekijk hoe het moet op

HOUHETNET.BE

en recyclagepar
kwachte

r

Voor meer info kan je terecht op:
www.houhetnet.be

19-23 november
2018

#houhetnet
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Tijdens de vorige opruimactie in 2018 ruimden maar
liefst 177 verenigingen zo’n 2.832 km wegbermen op.
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HELP! Wat mag er in mijn
pmd-zak?

Haal deze familie
niet uit elkaar.

Misschien hoorde je hier en daar al over de ‘nieuwe pmd-zak’ waar onder andere ook yoghurtpotjes en botervlootjes in mogen. Momenteel lopen er inderdaad een aantal proefprojecten
in verschillende gemeenten, waarbij er geëxperimenteerd wordt met aangepaste zakken en
aangepaste sorteerregels. Het is wachten op deze resultaten en op de beslissing van overheid,
industrie en lokale besturen over de toekomstige aanpak.
Tot dan verandert er nog niets en blijven we ook in de IVVO-regio de blauwe pmd-zak en de
bestaande sorteerregels voor pmd gebruiken.
Van zodra dit verandert, laten we dit zeker weten.
Wat mag je nu dus in je pmd-zak gooien?
• plastic flessen en flacons:
een flacon is de verpakking
van bijvoorbeeld douchegel;
• metalen verpakkingen,
waaronder ook deksels,
kroonkurken, spuitbussen
en aluminium schalen;
• drankkartons.

Wat mag je niet in je pmd-zak gooien?
• alle andere plastic verpakkingen
en voorwerpen (bv. plastic zakken,
yoghurtpotjes, botervlootjes en ijsdozen
horen bij het restafval);
• aluminiumfolie;
• piepschuim;
• verpakkingen die giftige producten,
ontstoppingsproducten, corrosieve wcontkalkers of motorolie bevat hebben;
• medisch afval.

Ook metalen deksels, kroonkurken, spuitbussen en aluminium
schalen zijn metalen verpakkingen en horen in de PMD-zak.
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Maak je eigen kringlooptuin!
Hou je van leven en diversiteit in je tuin? Met respect voor de natuur en de eigenheid van je
streek? Dan is een kringlooptuin iets voor jou. In een kringlooptuin krijgen planten ruimte en is
er geen plaats voor eentonigheid.
Hoe begin je er aan?
Vervang (een deel van) je gazon door heesters, bomen en vaste planten. Het najaar is de
aangewezen periode voor het aanplanten en bemesten van vaste planten. Enkele tips:
1. Zorg voor een goede voorbereiding van de bodem.
Met compost breng je levend materiaal en tegelijk voeding voor bodem en bodemleven aan.
Het voordeel van compost is dat het zijn voedingsstoffen eerder langzaam vrijgeeft, op het
tempo dat de planten nodig hebben.
2. Ontdek, kweek en deel.
Mits enige ervaring kan je vaste planten zelf opkweken. In de handel vind je eveneens een
uitgebreid aanbod. Maar ook via vrienden, kennissen, plantenruilbeurzen… kan je heel
interessante én vaak aan jouw grond aangepaste soorten op de kop tikken.

3. Aan de slag!
Let op afstanden, plantdiepte, bewatering… en mest
indien nodig bij. Sommige vaste planten en gazons
hebben nog wat extra voedingsstoffen nodig. Naast
compost (vooral een bodemverbeteraar) kan je dan
kiezen voor een kwaliteitsvolle organische meststof uit de biologische kringloop, zoals Vlaco-fertil.

Heb je de smaak te pakken gekregen en wil je meer info? Surf dan naar: www.vlaco.be/thuiskringlopen.

Kapotte lampen en armaturen?
Recycleren!
Spaarlampen en tl-lampen hebben een lange levensduur. Maar ooit leggen ze toch het loodje: de lamp knippert,
zoemt en gaat stuk. Zelfs een led-lamp leeft niet eeuwig. Ook als je nieuwe verlichting koopt, moet je de oude
lampen ergens kwijt zien te raken.
Wist je dat we lampen voor de volle 100 procent kunnen recycleren? Ze zitten boordevol herbruikbare materialen zoals ijzer, koper en kunststof. Gevaarlijke stoffen zoals kwik worden bij de verwerking nauwgezet uit onze
leefomgeving gehouden.
De natuur is je dankbaar als jij recycleert!
Breng dus je oude lamp of armatuur naar de winkel (als je daar een nieuwe koopt), het RecyclePunt of het recyclagepark in je buurt. Belangrijk: breek ze niet en gooi ze nooit in de glasbak of bij het huisvuil, want er zitten
gevaarlijke stoffen in.
Wil je weten in welke RecyclePunten in je buurt je terecht kan? Kijk dan op: www.recupel.be/nl/waar-naartoe

