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Voorwoord
Geachte bewoner,
U bent inmiddels aan de laatste Afvalkrant
van deze legislatuur toe.
Zes jaar lang had ik de eer en het genoegen
om het afvalbeleid van Koksijde mee richting
te geven als schepen van leefmilieu. Ik blik
met tevredenheid terug op die intense periode. Met de omvorming
van ons oude containerpark tot een écht Milieupark en de introductie van de restafvalcontainers werden alle zeilen bijgezet.
Mét resultaat: de cijfers op het ‘afvalrapport’ van Koksijde ogen
zeer goed. We duiken met onze dalende hoeveelheid restafval fors
onder de normen van OVAM en scoren hoog in de netheidsbarometer van de Vlaamse overheid.
Dat is in een kustgemeente nochtans niet evident. Want wie aan de
kust woont, kent de taferelen ongetwijfeld: de huisvuilzakken zijn
maar al te vaak een gedekte tafel voor onze meeuwen. De rommel
die op straat achterblijft, leidt tot veel ergernis. Het team Openbare netheid is broodnodig en verdient ons grootste respect. Zij
verzetten dagdagelijks bergen werk om alles weer proper te krijgen of te houden. Hoedje af!
De meeuwen zijn – onterecht - kop van jut. Nochtans kunnen we
met z’n allen heel wat opengepikte huisvuilzakken vermijden. Mag
ik daarom nog een laatste oproep doen om massaal de klassieke
huisvuilzak te dumpen en te kiezen voor een container waar dat kan?
Dank voor het vertrouwen!

Albert Serpieters,
Schepen van leefmilieu

Kies ook voor een container
Meer dan 4500 gezinnen in Koksijde gebruiken op vandaag
al één of meerdere containers om hun afval aan te bieden
Voordelen
Je afval aanbieden in een container in plaats van in de klassieke huisvuilzak kan
heel wat voordelen hebben. Containers lekken of scheuren niet. Nieuwsgierige
katten, vogels of ongedierte kunnen de container niet open krabben of pikken.
Sorteren kan perfect. En bovenal: een rolcontainer is in veel gevallen gemakkelijk en snel klaar te zetten voor de inzameling. Dichtknopen hoeft niet.
Verschillende modellen
Groente-, fruit- en tuinafval (gft) hoort in de groene container. Voor huishoudelijk
restafval is er een zwarte container. In de meeste gevallen raden we de rolcontainer van 140 liter aan. Dat is zowat de inhoud van twee en een halve huisvuilzak.
Goed sorteren is bijzonder interessant
Wie kiest voor een container, betaalt per kg. Hoe minder afval je meegeeft, hoe
minder je moet betalen. Eerlijk is eerlijk.
Het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval (gft) (aan 0,05 euro/kg) is bovendien goedkoper dan het aanbieden van restafval (aan 0,15 euro/kg). Logisch, want
goed sorteren is goed voor het milieu. Aardappelschillen, resten van groenten
en fruit, koffiefilters, brood, etensresten, … horen immers niet thuis tussen het
restafval dat professioneel moet worden verbrand.
Na aanvraag ontvang je een betalingsuitnodiging om een voorschot te betalen.
Telkens ons team je container ledigt, wordt het afval gewogen en geregistreerd
en vermindert je tegoed. Wanneer je tegoed gezakt is onder 10 euro volgt een
nieuwe betalingsuitnodiging.
Een container voor gft en/of restafval kan je eenvoudig aanvragen via
www.ivvo.be/aanvraag-afvalcontainer-koksijde of bel de klantendienst van
de IVVO op 057/21 41 60.

Na de vervanging van de laatste ‘oude’ huisvuilwagen door een spiksplinternieuwe wagen, zijn alle huisvuilwagens van het team Openbare netheid nu
uitgerust met een containerbeladingssysteem en een weeg- en registratiesysteem. Huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval kan hierdoor overal in containers worden aangeboden.
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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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Geen 'plastic soep'
in Koksijde
Onze natuurgidsen en zwerfvuilvrijwilligers zijn er helemaal voor
gewonnen. We gaan voor een Koksijde zonder wegwerpplastic.
Surfclub Windekind zet de toon.
Zonder plastic wegwerpmateriaal is er het nieuwe normaal.

Heb jij ze ook gespot? De voorbije
zomer toerde ons team Mooimakers
op strand en dijk. Mensen bewust
maken over de plastic soep is een
eerste stap.

Bye bye wegwerpzakje, een duidelijke boodschap van de handelaars
van Sint-Idesbald.

De voorbije
maanden testten
we onze nieuwe
herbruikbare
bekers volop uit.
Vanaf volgend jaar
wordt dit de standaard oplossing op
evenementen en activiteiten.

Meer vuilnisbakken plaatsen is vaak géén goede oplossing. Bij het gemeentehuis deden we het deze zomer met minder. Het proefproject werd positief
geëvalueerd. Het ‘prototype van de toekomst’ (met persinstallatie en software voor opvolging van de vulling) kan wel nog op een aantal punten verbeterd worden en blijft daarom nog niet permanent staan.

Straffe cijfers
Mogen we u tot slot nog eens in de bloemen zetten? Samen slaagden we er intussen in om maar liefst 21% minder huishoudelijk restafval te moeten verbranden. De resultaten op het Milieupark tarten alle verbeelding: de hoeveelheid grofvuil – eveneens bestemd voor de verbrandingsoven - zakte er met 60% na
de herinrichting (met toegangscontrole en betaalzone). Nu wordt meer dan 90% van het ingezamelde materiaal gesorteerd voor recyclage.

