
afvalkalender 2020
IVVO Klantendienst 057-21 41 60, info@ivvo.be  |  De Panne - dienst Milieu 058-42 97 54, milieu@depanne.be

CALENDRIER DES DÉCHETS 

ABFALL-KALENDER

WASTE CALENDAR

ZONE

1
HOOFDSTRATEN
ZEEDIJK 
(+ RAMPEN)
DYNASTIELAAN
(+ ZIJSTRATEN)

GFT (groene container)
DÉCHETS BIODÉGRADABLES (conteneur vert)
ORGANISCHER ABFÄLLE (Grün-Container)
ORGANIC WASTE (green container)

RESTAFVAL PARTICULIEREN
DÉCHETS RÉSIDUELS
HAUSMÜLL
RESIDUAL WASTE

BEDRIJFSAFVAL
DÉCHETS INDUSTRIELS (les déchets produits par le commerce)
ABFALL KMU
SME’S WASTE

PAPIER & KARTON
PAPIER ET CARTON
PAPIER UND PAPPE
PAPER AND CARDBOARD

GROFVUIL EN OUDE METALEN
OBJETS ENCOMBRANTS
GROSS ABFÄLLE
BULKY AND METAL  
ENKEL OP AANVRAAG & 058/42 97 77

PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons)
PMC (Bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et Cartons à boissons)
PMG (Plastik-, Metall- und Getränkeverpackungen)
PMD (Plastic bottles and flasks, Metal packaging, Drink cartons)

SNOEIHOUT
EMONDES
TRAGHOLZ
PRUNINGS
ENKEL OP AANVRAAG & 058/42 97 77

   
De afvalophalers zijn vroege vogels.  

   Plaats het afval (restafval, gft, pmd, papier en karton) 
   ‘s morgens buiten vóór 8 uur.
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 Kerstboomophaling aan huis op 9/01. De kerstboom vóór 8 uur ‘s morgens buiten leggen. 
Na 9/01 kan je de kerstboom aanbieden via het recyclagepark. 

RECYCLAGEPARK - Loskaai 12, 8660 De Panne - tel. 058-42 97 29. 
Maandag tot vrijdag: 9 tot 12 u. & 13 tot 17 u. Zaterdag: doorlopend van 9 tot 15 u. Poorten sluiten 15 minuten voor sluitingstijd. 
Gesloten op zondag en op 1 januari, 2 januari, 26 maart, 13 april, 1 mei, 21 mei, 1 juni, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 2 november,  
11 november, 25 december en 26 december. Op 24 en 31 december is het recyclagepark open tot 12u!

TIP! Wees de meeuwen te snel af: 
kies voor een container om 
je restafval aan te bieden!
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Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende 
 pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

  Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen

  











NIET  
TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende 
 pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

  Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen

  











NIET  
TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Textiel In de textielcontainers langs de openbare weg of in het recyclagepark

 Oud of versleten textiel

 Niet verontreinigd textiel of lederwaren

 Nat, bevuild of totaal versleten textiel

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende 
 pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

  Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen

  











NIET  
TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door
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Deze kalender geldt voor volgende straten:  
August Vermeylenlaan
Bonzellaan
Canadezenplein
Duinkerkelaan

Dynastielaan
Elisa Belpairelaan 
Emile Verhaerenlaan 
Hendrik Consciencelaan 

Kapellelaan
Kasteelstraat 
Koning Albertplein 
Leopold I Esplanade 

Markt
Nieuwpoortlaan
Panharinglaan
Pannepot

Pierre Bortierplein 
Schuilhavenlaan, 
Sloepenlaan
Vuurtorenplein

Vuurtorenstraat 
Zeedijk

Zeelaan 
+ stukje Bortierlaan 
tussen Duinkerkelaan  
en Esplanade

Restafval   Brandbaar huishoudelijk afval dat niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden   Inzameling via de restafvalzak, diftarcontainer of betaalcontainer

Gft   Groente-, fruit- en tuinafval   Huis-aan-huisinzameling in de groene gft-container

Snoeihout   Afval van bomen, struiken, snoeisel en takken

Kga   Breng klein gevaarlijk afval naar het recyclagepark

Grofvuil   Afval dat niet met de gewone restafvalophaling kan meegegeven worden

 Scherpe voorwerpen

 Niet opgebruikte pillen, restanten van vloeibare geneesmiddelen, restjes zalf, ... moet je binnenbrengen bij de apotheek

 Injectienaalden breng je in een speciale naaldcontainer naar het recyclagepark

 Alles wat gerecycleerd kan worden

 Samenbinden met natuurkoord

 Max. 1,5 meter lang en 35 kg per pak

 Boomwortels

 Onbekende producten worden niet aanvaard: laat de producten in de originele verpakking of 

breng ze over in een ander goed afgesloten recipiënt en schrijf hierop de aard van het product

 Producten met deze symbolen zijn zeker kga: 

  LEGE VERPAKKINGEN van schoonmaakmiddelen met dit symbool horen bij pmd:

 Opgelet! HOUT en OUDE METALEN  

apart plaatsen voor ophaling!

 Geen industrieel of bedrijfsafval, elektro,
 gasflessen of niet-brandbaar bouwafval

Herbruikbare voorwerpen
Kringwinkel West  

 Herbruikbare voorwerpen zoals meubelen, 
kleine huisraad, textiel, boeken, speelgoed,  
babyartikelen, fietsen, niet-defecte elektrische 
(huishoud)apparaten, ...

 Zwaar beschadigd, onverkoopbaar materiaal 
hoort bij RESTAFVAL of GROFVUIL.  
Defecte elektrotoestellen horen op het 
recyclagepark.

Info: www.kringwinkelwest.be
Gratis ophaaldienst: 078/15 50 05 

Online afvalkalenders

Sorteerinstructies

Min. 1 week op voorhand aanvragen met identiteitskaart bij Technische Dienst, 
Zwartenhoekstraat 1, Adinkerke, 058/42 97 77

Min 1 week op voorhand aanvragen met identiteitskaart bij Technische Dienst, 
Zwartenhoekstraat 1, Adinkerke, 058/42 97 77

Locatie glasbollen: Bortierplein, Cosijnmolen: thv parking fietsdoorsteek, De Mikke, De Pannelaan: ingang Park & Ride, 
Doornstraat, Duinhoekstraat: bij camping Weekend, Duinhoekstraat: camping Ter hoeve, Duinhoekstraat: rechtover Duinendaele, 
Dynastielaan: Belpairelaan, Dynastielaan: thv Conscience-laan, Dynastielaan: E. Verhaerenlaan, Dynastielaan: thv Vermeylenlaan, 
Frans Beerlantlaan: parking, Koksijdeweg: parking, Koningsplein, Loskaai 12: recyclagepark, Nieuwpoortlaan: richting St.-Idesbald, 
Sint-Elisabethlaan, Veldstraat: kruispunt Dwarsstraat, Veurnestraat: camping Greenpark, Vuurtorenstraat: plein 

De glasbol in de Golfstraat werd weggenomen en verplaatst naar het Canadezenplein.
Gelieve grote hoeveelheden (horeca) te deponeren
in de glasbollen op het recyclagepark.

Betaalcontainer
Verlaat je De Panne en is er die dag 
geen restafvalophaling in jouw 
zone? Deponeer dan op gelijk welk 
tijdstip jouw restafval in één van de 
ondergrondse betaalcontainers, mits 
een muntinworp van 1 euro. 
Er staat een container in de 
Nieuwpoortlaan ter hoogte van de 
glasbollen richting Sint-Idesbald, 
in de Keesjesdreef en op het 
Koningsplein.

ZONE

1
HOOFDSTRATEN
ZEEDIJK 
(+ RAMPEN)
DYNASTIELAAN
(+ ZIJSTRATEN)

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende 
 pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

  Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen

  











NIET  
TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...

  Verpakkingen van motor olie, verf, lak  en vernis

  Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

  Verpakkingen met  tenminste één van de volgende 
 pictogrammen:  

  Plastic folie verwijderen van 
 tijdschriften

  Samenbinden met natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton

  Behangpapier

  Cellofaanpapier en 
 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas

  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen

  











NIET  
TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het 
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Papier-Karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

P-K

PMD

  Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

  Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

  Verpakkingen met hun dop, bij  voorkeur  platgedrukt 

  Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken 
en folies)

  Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

  Piepschuim en  aluminiumfolie

  Verpakkingen met kind veilige  sluiting   
(bv.  corrosieve  ont          stop      pers, corrosieve WC  ontkalkers)

  Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, 
ratten vergif, ...
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  Vlak glas zoals ramen en 
spiegels

  Alle types van lampen

  Deksels of doppen
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METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONSENKEL PLASTIC FLESSEN & FLACONS

Aangeboden door

Papier-karton   Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

 Maximum 1m3 en 15 kg per pak

Pmd   Huis-aan-huisinzameling in de pmd-zak

van de pmd-zak

 Aarde, zand of steenpuin

 Theezakjes of koffiepads

 Beenderen, 

karkassen, slachtafval

 Vlees-, vis- en schaaldierresten (uitgezonderd mossel- en oesterschelpen)
 Vaste zuivelproducten (kaasresten),  eieren en eierschalen
 Keukenafval
 Papier- en kartonverpakkingen van etens-
resten bv. broodzak, frietbakje, taartdoos, ...

 Koffiefilters, koffiedik en theebladeren
 Mest van huisdieren bv. cavia, hamster,  
konijn, ... (in beperkte mate)

  Plastic       Kaaskorstjes       Fruitstickers
  Theezakjes       Koffiepads
  Vloeistoffen bv. soep, koffie, ...
  Beenderen, karkassen van kip en slachtafval
  Kattenbakvulling (zelfs biologisch afbreekbare)
  Dikke takken en boomstronken zijn snoeihout

IVVO Klantenportaal
https://ivvo.mob-it.be

IVVO Klantendienst
Bargiestraat 6, 8900 Ieper
tel. 057-21 41 60 
info@ivvo.be
www.ivvo.be
Volg ons op facebook: 
www.facebook.com/IVVOIeper

dienst Milieu De Panne
Zeelaan 21, 8660 De Panne
tel. 058-42 97 54
www.depanne.be
milieu@depanne.be 


