samen voor afval met toekomst !

Thuis opgeruimd ...
ook netjes op het
recyclagepark
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Wat mag je naar het recyclagepark brengen?

Kringlooptuinieren
Wil je minder groenafval? Breng de kringloop in je tuin.
Eenvoudig én meer genieten.

Snoeihout
Alle takken en stammetjes van maximaal
25 cm diameter. Haagscheersel.
Boomstronken, gras, bladeren, sloophout …

Gras en bladeren
Grasmaaisel, bladeren, klein plantafval ...
Tip: Breng het materiaal zo vers mogelijk
naar het recyclagepark!

Kringlooptuinieren is meer dan thuiscomposteren, het is ook
snoeien op het juiste moment, mulchen, snoeiafval verwerken in takkenwallen, de juiste plant op de juiste plaats …
Tips en info vind je op www.vlaco.be en
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin.
Kringlooptuinieren is één van de thema’s
van de provinciale campagne ‘Leve de Tuin’.

t

EcoWerf organiseert regelmatig activiteiten over
composteren en kringlooptuinieren.
Interesse? Bezorg je contactgegevens aan info@ecowerf.be
(tel: 0800/97 0 97) en we houden je op de hoogte van
toekomstige infosessies en workshops. Groepen kunnen
ook rondleidingen aanvragen in een kringlooptuin.
Meer info lees je op www.ecowerf.be.

Graszoden, aarde, snoeihout, boomstronken,
keukenafval …

Boomstronken
Boomstronken (grond verwijderd!)

AEEA (Afgedankte

Elektrische en Elektronische Apparaten)

Alle defecte elektro-apparaten zoals een gsm, haardroger, stofzuiger,
wasmachine, koelkast ... maar ook tv’s, videospelers, computers en laptops,
rookmelders en lichtarmaturen. Zeg maar alles waar een snoer of stekker
aan zit, of wat op batterijen werkt en defect is.
Tip: Koop je een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat, dan kan je je oud toestel
gratis bij de handelaar achterlaten.

Alle elektrische en elektronische apparaten die nog werken: breng deze naar
De Kringwinkel in je buurt.
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Recupel zorgt voor een duurzame en correcte verwerking van deze apparaten.
Recycleer mee voor een mooiere wereld! Meer info: www.recupel.be.
Herbruikbare elektrische en elektronische apparaten kan je gratis naar De Kringwinkel
brengen. Je kan er eveneens terecht met textiel en goederen die nog bruikbaar zijn.
Meer info: www.dekringwinkel.be.

Cellenbeton

Steenafval

Schuimbeton (bv. Ytong)

Zuivere steenslag (bv. bakstenen, steengruis ...),
(gewapend) beton, versteende cement en
betonnen paaltjes ...
Vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt,
keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest,
argex-korrels …

Keramiek
Wc-potten, lavabo’s,
tegels, stenen borden, tassen, porselein,
argex-korrels ...
Steenafval ...

Asbestcement (eterniet)
Asbestcement: eternieten golfplaten, schaliën,
vlakke eterniet en alle materialen met gebonden
asbest (voorzichtig: vermijd het breken van dit
materiaal, gebroken stukken mogen enkel
verpakt (in plastic) aangeboden worden) ...
Losse asbest, asbestkoord, plastic golfplaten …
Opgelet: max. lengte van 2,40 meter, max. breedte
van 1 meter.
Neem voor het aanbieden van grotere stukken 		
vooraf contact op met EcoWerf: 0800/97 0 97.

Oude metalen

Gips en kalk
Gipsplaat (bv. Gyproc), kalk,
gips, bezetsel ...

Alle metalen voorwerpen (metalen buizen,
potten, pannen, draden, platen, nagels …)

Cement, stenen, asfalt ...

Metalen verpakkingen (pmd), gasflessen
(terugbrengen naar handelaar: meer info op
02/581 09 32 of www.mijngasfles.be), aeea, kga,
betonijzer met beton, metalen voorwerpen
gemengd met andere materialen (zoals
sommige stoelen, tafels) …

Sloophout
Onbehandeld timmerhout
of planken, vezelplaten, houten meubels, houten
vensterkaders, houten deuren (zonder glas!) …
Behandeld hout (bv. geïmpregneerde tuinpalen),
snoeihout, ramen en deuren met glas …

Vlak glas
Venster- en serreglas,
spiegelglas, gewapend glas …
Autoruiten, glazen flessen, bokalen en flacons,
vensterkaders …

Grofvuil
Afval dat te groot of
te zwaar is voor de
huisvuilzak/grijze container en dat niet selectief
wordt ingezameld: versleten tapijten en matrassen,
roofing, autoruiten …
Opgelet: afval niet verpakken in plastic zakken of
kartonnen dozen.

Alle afval dat selectief wordt ingezameld of restafval dat in de huisvuilzak/grijze container kan.
Behangpapier hoort niet bij grofvuil, geef dit mee
met de huisvuilinzameling.

Wat mag je naar het recyclagepark brengen?

Papier & karton
Papieren zakken, kartonnen dozen, kranten,
tijdschriften en folders (zonder plastic folie!),
boeken, schrijf- en printpapier …
Vuil of vet papier en karton, cellofaanpapier,
aluminiumfolie en -zakjes, behangpapier.

Wit en gekleurd glas apart
Transparante glazen flessen, bokalen en flacons.
Wit en gekleurd glas gescheiden, volledig leeg,
geen deksels of doppen.
Hittebestendig glas (bv. ovenschotels, kookplaten ...),
porselein en keramiek, flessen in terracotta,
opaalglas en kristalglas, vlak glas zoals ramen
en spiegels, alle types van lampen, autoruiten.

EPS (piepschuim)
Verpakkingspiepschuim
(enkel zuivere korrelisomo)
Verpakkingschips, vervuilde
piepschuim, styrofoamplaten ...
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Fost Plus zorgt ervoor dat je verpakkingsafval een correcte
verwerking krijgt. De voorwerpen van morgen, die sorteer je
immers vandaag. Voor meer informatie: www.fostplus.be.
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 zijn verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

PMD

(Plastic flessen en flacons,
Metalen verpakkingen en Drankkartons)

Plastic flessen (bv. van water, frisdrank …)
en flacons (bv. wasmiddel, douchegel,
schoonmaakmiddelen ...).
Metalen verpakkingen zoals blikjes, conservenblikken, spuitbussen van voedingswaren en
cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes,
metalen dozen, deksels en doppen.
Drankkartons (bv. van melk, fruitsap, soep ...)
Opgelet:
			
			
			

Pmd aanbieden in blauwe zak met EcoWerf-logo.
Verpakkingen volledig leeg, flessen met hun dop,
bij voorkeur platgedrukt. Enkel huishoudelijke 		
verpakkingen met volume < 8 liter.

Tip: Duw plastic flessen plat, zet de dop erop en 		
		 win plaats in de pmd-zak.

• Andere plastic verpakkingen (zoals plastic potjes,
bakjes, vlootjes, zakken en folies) en plastic voorwerpen (zoals speelgoed, bloempotten, spuiten
zonder naald): in roze zak voor zachte plastics.
• Aluminiumfolie (ook zakjes) en piepschuim: bij 		
restafval.
• Verpakkingen van gevaarlijke producten, bv. 		
flessen met kindveilige sluiting (bv. van corrosieve
ontstoppers, wc-ontkalkers), verpakkingen van 		
insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder,
rattenvergif …, verpakkingen van motorolie, verf,
lak en vernis, verpakkingen met tenminste één van
de volgende pictogrammen: bij klein gevaarlijk
afval (kga).

Zachte plastics
Alle 100% zuivere zachte
plastics en kleine harde
plastics: zakjes, draagtassen, blisters, (noppen)folies,
kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes,
plantentrays, speelgoed (zonder batterijen of
elektronica), harde plastics kleiner dan een emmer
van 10 liter.
Plastic flessen en flacons (pmd), (verpakkingen van)
gevaarlijke producten (kga), piepschuim,
(schuim)rubber, zwembandjes, aluminiumfolie en
andere zilverkleurige folies (bv. chipszakken), pvc,
touwen en netten, composteerbare plastics …
Opgelet: Zachte plastics aanbieden in de roze zak met
EcoWerf-logo.

KGA

Harde plastics
Alle 100% zuivere harde plastics: buizen, dakgoten,
pvc, dozen, emmers, bloempotten, (was)manden,
(bier)kratten, ramen, deuren, rolluiken, planchetten,
tuinmeubelen, speelgoed (zonder elektronica) …
Klein gevaarlijk afval (kga) (zoals olievaten,
siliconen tubes, bussen van detergenten, verfpotten),
samengestelde materialen (zoals motor- en
fietshelmen, autozitjes, auto-onderdelen,
frigoboxen of draagtassen, videobanden,
tuinslangen, imitatie terrasplanken), vezel
versterkte kunststoffen (zoals polyester golfplaten),
plastic folie (zachte plastics) en zachte kunststoffen
(zoals speelballen, zwembadjes, dekzeilen),
slangen, spanbanden, elektriciteitskabels …

(Klein Gevaarlijk Afval)

Verfresten en -potten, frituurolie- en vet, (verpakking van) motorolie, tl- en spaarlampen,
resten van giftige of bijtende producten en bestrijdingsmiddelen, batterijen, röntgenfoto’s,
rookdetectoren, brandstoffen, verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten,
corrosieve wc-ontkalkers bevat hebben, harsen en lijmen, injectienaalden (in naaldcontainer),
stoffen en producten met kwik, chemicaliën ...
Vervallen geneesmiddelen (naar de apotheker), vuurwerk en munitie …

Wist je dat kga steeds volledig gratis aanvaard wordt op jouw recyclagepark?
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Valorlub zorgt voor de recyclage van gebruikte smeer- en motorolie: www.valorlub.be
Bebat geeft een nieuw leven aan oude batterijen en gebruikte zaklampen: www.bebat.be.
Recupel zorgt voor de recyclage van afgedankte spaar- en tl-lampen: www.recupel.be.
Frituurolie of -vet dat in de gootsteen of het toilet belandt, zorgt voor verstopte
leidingen en lekken. Breng je frituurolie en –vet naar het recyclagepark en Valorfrit
verzorgt de recyclage: verwerking tot biodiesel, als brandstof voor energieopwekking
of als toepassing in de oleochemie: www.valorfrit.be.

Wat mag je naar het recyclagepark brengen?

Kaarsen
Alle kaarsresten zonder
verpakking of onzuiverheden.

Kurk

Theelichtjes

Zuivere kurk (wandplaten, vloerbedekking,
onderleggers, stoppen van flessen …)
Kurk met lijm- of verfresten ...
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In het kaarsen- en kurkatelier van de vzw sociale werkplaats De Vlaspit (www.devlaspit.be)
krijgen jouw kurk en kaarsen een nieuw leven. De medewerkers van de Vlaspit recycleren de
kurk tot isolatiemateriaal (Recycork) en maken tuinkaarsen uit oude kaarsen en kaarsresten.

Herbruikbare goederen
Alle voorwerpen die zich nog in een goede staat bevinden zoals
kledij, meubelen, speelgoed, fietsen, servies, boeken, sanitair …
Zetels met gescheurde of ontbrekende kussens, voorwerpen
die stuk zijn, vervuild textiel, elektrische toestellen (bij aeea,
of breng deze naar De Kringwinkel als ze nog werken) …
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Breng je herbruikbare goederen die nog in goede staat en verkoopbaar zijn
naar De Kringwinkel of laat ze gratis ophalen. Meer info: www.dekringwinkel.be

Textiel
Kledij, schoenen (per paar samenbinden!), handtassen,
gordijnen, lakens, dekens, handdoeken ...
Tip: Stop het textiel steeds in goed gesloten,
doorschijnende zakken!

Vervuilde (olievlekken, verf …) en natte kledij of
huishoudlinnen, versleten schoenen, kussens, tapijten …

		

Wat wordt niet op het recyclagepark aanvaard?
• Restafval in zakken of dozen
Geef klein restafval mee met de inzameling aan huis in de gemeentelijke huisvuilzak of grijze container:
huisvuilzakken worden niet aanvaard op het recyclagepark.
• Gft (groente-, fruit- en tuinafval).
Geef deze mee met de huis-aan-huisinzameling.
• Asfalt, grond, dierenkrengen ...
Neem hiervoor contact op met een privébedrijf.

Hoe huishoudelijk afval aanbrengen?
Afval mag te voet, per (brom)fiets, moto, auto (met aanhangwagen), bestelwagen (totale lengte
max. 6 m, max. 4 m3 afval) aangevoerd worden.
NIET toegelaten: bestelwagens langer dan 6 meter, tractors, vracht- en kiepwagens.

Je bent eigenaar van een kmo en je wil van je huishoudelijk afval af. 			
Mag je naar het recyclagepark?
Kmo’s zijn welkom op het recyclagepark met:
• huishoudelijke afvalstoffen.
Deze zijn ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding.
• met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
Deze zijn van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen.
NIET toegelaten: afvalstoffen ontstaan door een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit.

Enkele voorbeelden
Toegelaten:
Een tuinaannemer die papier en karton, glas
en pmd van de normale werking van zijn/haar
gezin aanbrengt, wordt toegelaten.
(huishoudelijke afvalstoffen)
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Voor meer informatie: neem contact op met
de milieudienst van je gemeente, of surf
naar www.mikkmo.be.

NIET toegelaten:
Een tuinaannemer die snoeihout aanbrengt.
(bedrijfsafvalstof)
Een uitbater van een frituur die frituurolie aanbrengt.
(bedrijfsafvalstof)
Een bezoeker die wekelijks 1 bestelwagen papier en
karton aanvoert.
(niet vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstof wegens
te grote hoeveelheid om afkomstig te zijn van de
normale werking van een particuliere huishouding)

Voor een vlot bezoek
Hou je toegangskaart of
bewijs van woonplaats klaar.

Kom ten laatste 15 minuten
voor sluitingstijd.

Toon je afval aan de parkwachter.

Sluikstorten en afval uit de containers
meenemen is strafbaar.
Permanente camerabewaking!
•
Roken is verboden op het recyclagepark.
•
Huisdieren zijn niet toegelaten.
•
Maximale snelheid 5 km/uur.
•
Voor de veiligheid, let op je kinderen a.u.b.!
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Zin in een rondleiding op je recyclagepark?
Dit kan gratis voor scholen en verenigingen.
Plaats je aanvraag via www.ecowerf.be.

Breng een helpende hand mee
voor grote en zware stukken.
Respecteer de parkwachter en zijn/
haar beslissing!

Laat geen zwerfvuil achter en ruim
gemorst afval op.
De parkwachter en de bezoeker ... een respectvolle
samenwerking waarborgt een vlotte recyclage.

Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant
Aarschotsesteenweg 210
3012 Leuven
0800/97 0 97
info@ecowerf.be
www.ecowerf.be
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Sorteer vooraf je afval.

Reglement recyclagepark

