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Voorwoord
PMD neemt in deze editie van de Milieukrant weer 
een grote plaats in. We willen er immers je aandacht 
op vestigen dat PMD-afval niet alleen in de keuken 
ontstaat, maar ook in andere kamers. Dat zijn vaak 
ruimtes waar we iets minder goed sorteren. 
De badkamer is daar het beste voorbeeld van. Heel 
wat recycleerbaar afval gaat er “verloren”. Plastic 
flacons van shampoo of douchegel worden in het 
vuilnisemmertje gegooid en belanden zo bij de 
restfractie. Daarna worden ze verbrand en niet 
gerecycleerd. Dat kan beter! Als ze in de blauwe zak 
worden gegooid, worden ze opnieuw tot andere 
plastic voorwerpen omgevormd. Goed voor het 
milieu dus! 

ILvA zal strenger optreden tegen het gebruik 
van GFT-containers van andere gezinnen. Laders 
merken regelmatig dat GFT-containers worden 
aangeboden die niet bij het adres horen waar ze 
aan toegewezen zijn. Dat mag niet, omdat er maar 
1 GFT-container per adres mag gebruikt worden. 
In de komende weken zal ILvA daarom de containers 
die niet aan het juiste adres worden aangeboden 
terug meenemen. Ze zijn immers eigendom van 
ILvA. Uiteraard krijgen gezinnen die te veel GFT 
hebben voor één GFT-container de kans om er een 
tweede bij te huren. 

De bekommernis om voedselverlies en de impact 
daarvan op het milieu groeit in de wereld, ook bij 
ILvA. Daarom willen we je er graag bewust van ma-
ken dat we met zijn allen heel wat afval kunnen ver-
mijden als we iets beter met ons voedsel omgaan.

Niet zonder trots kunnen we ook melden dat vanaf 
september 2014 het recyclagepark van Affligem 
opnieuw open is. De installatie van de weegbrug-
gen is er voltooid en alle gezinnen van het ILvA-
werkingsgebied hebben er een recyclagepark bij 
waar ze hun afval naartoe kunnen brengen. 

Maarten Blommaert
Voorzitter

De keuken is de plaats in huis waar het 
best gesorteerd wordt. Maar in ande-
re kamers van een woning ontstaat er 
eveneens afval. En daar wordt al eens 
vergeten om te sorteren.

Shampoo en tandpasta
We hebben allemaal wel een vuilnisbakje in onze 
badkamer staan. Gemakkelijk, want daar kunnen we 
ons afval in kwijt dat in de badkamer is gebruikt: een 
tandpastatube, een lege verpakking van douchegel, 
wattenstaafjes, enzovoort. 

Maar als we al dat afval in dàt vuilbakje gooien, 
sorteren we dan wel? Niet al dat afval behoort 
immers tot dezelfde afvalsoort. Een tandpastatube 
is restfractie, net als die gebruikte wattenstaafjes. 
Een lege verpakking van douchegel daarentegen 
kan nog worden gerecycleerd en hoort in de blauwe 
zak bij het PMD. 

Een blauwe zak in de badkamer?
Natuurlijk kan je niet in elke ruimte van je woning 
een sorteerstraatje organiseren. Het is dus niet nodig 
om een blauwe zak in je badkamer te zetten. Maar 
het zou wel nuttig zijn om je lege verpakkingen te 
sorteren. 

Hou apart wat nog kan gerecycleerd worden. Je 
shampoo is op? Neem de verpakking mee en werp 
hem in je PMD-zak. Is je parfumflesje leeg? Gooi het 
glazen flesje in je emmertje voor de glasinzameling. 

Denk er aan, dat is goed voor het milieu, maar 
zeker ook voor je portemonnee. Want afval dat nog 
gerecycleerd kan worden, zoals glas, papier of PMD, 
is goedkoper. Terwijl restfractie (alles wat in de gele 
zak moet, of in de grijze container in Oosterzele) 
veel duurder is. 

PMD



Regels
De regels voor afvalsortering zijn in de badkamer 
net dezelfde als elders in huis. 

Alle andere plastic verpakkingen horen bij de 
restfractie of kan je in het recyclagepark bij de plastic 
folie gooien, zodat ze nog gerecycleerd kunnen 
worden. 

In de badkamer gebruik je ook regelmatig metalen 
verpakkingen. Die horen dus bij de M in PMD. Denk 
maar aan spuitbussen van haarlak of van deodorant. 

Tip
Kijk niet naar de inhoud, maar wel naar de verpakking 
om te beslissen waar je met je afval heen moet. 

Een voorbeeldje? 
Deodorant kan in verschillende materialen zijn 
verpakt:
•	 glazen roller: hoort bij glas.
•	 metalen spuitbus: hoort bij PMD.
•	 plastic roller: hoort bij restfractie. Deze is wel 

van plastic, maar een roller heeft niet de vorm 
van een fles. 

Ook in de badkamer 
staat de P van PMD enkel 

voor Plastic Flessen en 
Flacons. 

Plastic verpakkingen die niet 
de vorm van een fles hebben,  

mogen dus niet in 
de blauwe zak. 

in de badkamer
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Adressticker

Enkel eigen GFT-container 
toegelaten
Elk gezin krijgt van ILvA gratis één 
GFT-container ter beschikking 
voor het aanbieden van groenten-, 
fruit- en tuinafval. Deze container 
is verbonden aan je adres, dat 
vermeld staat op de adressticker 
aan de zijkant van de container. Je 
mag enkel de container gebruiken 
die bij jouw adres hoort. Jij mag dus 
de GFT-container van je buren of 
van familie niet aanbieden. 

Controle
De afgelopen weken hebben de 
GFT-laders gecontroleerd of de 
container die wordt aangeboden 
behoort tot het adres waar hij op 
de stoep staat. Wie een container 
aanbood die niet bij het eigen 
adres hoorde of waarvan de 
adressticker niet leesbaar was, 
kreeg een verwittigingskaartje 
in de brievenbus. Bij een niet 
leesbare sticker kon zo een nieuwe 
adressticker worden aangevraagd.

Vanaf heden zal ILvA strenger op 
deze regels toezien. Er zal niet 
langer worden toegelaten dat 
extra GFT-containers onrechtmatig 
worden gebruikt. ILvA zal daarom 
containers die niet aan het correcte 
adres zijn verbonden meenemen. 
Gezinnen die tijdens de afgelopen 
periode containers onrechtmatig 
hebben aangeboden hebben 
hierover een brief ontvangen.

Huren, ruilen of 
inleveren
Wie graag een bijkomende GFT-
container wil, kan die huren bij ILvA. 

Gezinnen die hun GFT-container 
niet langer willen gebruiken, 
kunnen die gratis door ILvA laten 
ophalen. Wie dat wenst, kan in 
sommige gemeenten de container 
gratis ruilen tegen een compostvat. 

Meer info
Wens je meer info over het laten 
ophalen van de GFT-container, het 
huren van een bijkomende GFT-
container of het ruilen tegen een 
compostvat? contacteer ILvA op het 
gratis telefoonnummer 0800/94 140.  

Je mag geen grote bioafbreek-
bare zak van 140 liter in je GFT-
container hangen. Ook niet om 
te vermijden dat de binnenkant 
van de GFT-container vuil wordt. 

Omdat deze biozakken zo 
groot zijn, bemoeilijken ze het 
composteringsproces. 

Ze blokkeren in slierten de draai-
ende delen van de voorbewer-
kingsmachines en zorgen dus 
voor productieproblemen in de 
GFT-composteringsinstallatie. 

De kleine biozakjes van 8 liter 
met het ILvA-logo, die worden 
gebruikt in een biobakje in de 
keuken, kunnen uiteraard wel 

nog in de GFT-containers worden 
gegooid. 

Grote bioafbreekbare zak 
mag niet in GFT-container





Vecht mee tegen 
voedselverlies

Wat vliegt in de vuilbak?
Onderzoek van OVAM toonde dat volgende 
etenswaren het vaakst worden weggegooid:

1. brood en banket
2. groenten en fruit

bij ongeopende verpakkingen:
1. zuivelproducten
2. vlees, vis en gevogelte
3. bereide gerechten
4. desserten en snacks

OPMerkelijk 
Meer dan 20 % van de ongeopende 

verpakkingen bevatte voedsel dat volgens 
de datum nog niet vervallen was. 

Boterhammen kwijt?

Voedselverlies? Iemand zijn lunchpakket  verloren? 
Neen, het gaat over voedsel dat wordt gekweekt of 
gemaakt maar nooit wordt opgegeten. 
Het probleem is groter dan dat van fruit dat niet vers 
genoeg meer is om nog in de winkelrekken aan te 
bieden. Appels die te groot of te klein zijn belanden 
niet eens in de supermarkt. consumenten willen 
immers alleen maar perfecte appels. 

Thuis verspild.
Ook thuis gaat heel wat eten verloren. Je koopt 
wat te veel in de supermarkt en na een week ziet 
die broccoli er echt niet smakelijk meer uit. Hup, de 
vuilbak in. 

Klaargemaakt eten verdwijnt ook vaak in de vuilbak. 
Je hebt veel te veel eten klaargemaakt, dus kieper je 
het de vuilzak of de GFT-container in. Zonde! Want 
je bent niet alleen je geld aan de aankoop van dat 
eten kwijt, je betaalt ook nog eens voor het afval dat 
je moet aanbieden. 

Tijd dus om daar iets aan te doen!
Kijk thuis maar eens na wat er bij het afval verdwijnt 
aan voedingswaren! Het is mogelijk dat je dringend 
je huisvuilzak moet laten “afvallen”…

Campagne 11.11.11

Tips
Doe je aankopen niet als je grote 
honger hebt, want dan koop je veel 
meer dan je nodig hebt. 

Maak een boodschappenlijstje.

Bewaar je restjes per portie in 
kleine dozen.

De Tenminste Houdbaar Tot- 
datum betekent niet dat je het 
eten daarna moet weggooien.  
Wel kan de kwaliteit verminderen, 
bijvoorbeeld koekjes die uitdrogen.

Dit jaar voert 11.11.11 campagne om voedselverspil-
ling tegen te gaan. Ze willen verspilling inperken in 
elke schakel van de voedselketen. 
Meer info vind je op www.nietgenoeg.be.



Rookmelder naar 
het recyclagepark
Heb je een rookmelder die 
defect is? Breng hem dan naar 
het recyclagepark. Je mag 
hem namelijk nergens anders 
deponeren, ook niet bij je 
restfractie. 
Je afgedankte rookmelder 

hoort bij het Klein Gevaarlijk 
Afval, in de speciaal voorziene 
zwarte metalen vaten met een 
deksel. recupel zorgt er voor 
dat de rookmelders bij een 
gespecialiseerd bedrijf veilig 
worden verwerkt. 

Vanaf 1 juli 2014 staat Recupel in voor de inzameling en verwerking van afgedankte zaklampen. 
Ze horen dus niet langer thuis in de Bebat-inzamelbox op het recyclagepark, maar wel in het 

Recupel-huisje (in de pallet met het kleine elektro-afval). 

Nieuw vaNaf 1 juli 2014: 



Winnaars 
frietmobiel
Eind juni kreeg Lydie De 
smet uit Nieuwerkerken 
(Aalst) de frietmobiel op 
bezoek. 
Met de wedstrijd die in 
oktober 2013 in de recycla-
geparken is georganiseerd 

in het kader van de grote in-
zamelmaand frituurolie, won 
mevrouw De smet gratis 
frietjes voor 25 personen. 
samen met familie en vrien-
den is flink gesmuld! 

Breng je frituurolie 
en -vetten naar het 
recyclagepark
Wist je dat gebruikte frituuroliën of -vetten een tweede leven 
krijgen aan de pomp? Want als je ze naar het recyclagepark 
brengt, worden ze verwerkt tot biodiesel. Jou kost het weinig 
moeite en je bent gemakkelijk verlost van je afvalprobleem. 
Terwijl je zorgt voor een schoner milieu. Over een tankbare 
oplossing gesproken.

Zo breng je oude frituurolie naar het recyclagepark

Hou een oude fles 
bij

Breng de fles naar 
het recyclagepark

3

Giet frituurolie in 
de oude fles
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Een initiatief van ILvA in samenwerking met Interafval en Valorfrit
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Recyclagepark Affligem open 
voor alle ILvA-gezinnen
In september 2014 is het vernieuwde recyclage-
park van Affligem opnieuw geopend. In de twee 
maanden voordien was het recyclagepark geslo-
ten om er weegbruggen te installeren. Die maken 
het mogelijk dat de aanvoer van afval per kilogram 
wordt betaald. 

In Affligem wordt nu hetzelfde tariefsysteem toe-
gepast als in alle andere ILvA-recyclageparken. 
Dit betekent dat alle gezinnen in de 15 steden en 
gemeenten van het ILvA-werkingsgebied terecht 
kunnen in alle 15 recyclageparken. Dat is handig 
als ze hun afval willen brengen op een moment dat 
hun recyclagepark gesloten is, of als ze dichter bij 
een recyclagepark wonen van een andere gemeen-
te dan de eigen gemeente.

 recyclagepark Affligem
Adres

Geertruidebaan 54
1790 Affligem

Openingsuren 
maandag:  13u00 tot 19u00
dinsdag :  13u00 tot 19u00
donderdag:  8u30 tot 14u30
zaterdag:  9u00 tot 16u00
woensdag, vrijdag en zon- en feestdagen gesloten. 

Voor uitzonderlijke sluitingsdagen en voor 
de openingsuren en adressen van de andere 
recyclageparken: zie www.ilva.be

ABONNEMENT 
VOOR GFT-CONTAINER
ILvA werkt momenteel een abonnementsformule 
uit voor het aanbieden van de GFT-container. 

sommige gezinnen krijgen te maken met vanda-
lisme, waarbij de waardesticker van hun GFT-con-
tainer wordt afgetrokken. ILvA kan een container 
zonder waardesticker uiteraard niet leegmaken. 

Dit is een erg vervelende situatie voor deze gezin-
nen. Daarom wil ILvA een abonnement ontwikke-
len, waarbij jaarlijks een vaste prijs wordt betaald 
voor de lediging. Dit is enkel mogelijk wanneer er 

van uitgegaan wordt dat de GFT-container bij elke 
inzameling wordt leeg gemaakt. Het abonnement 
kan dus enkel wanneer voor alle inzamelingen op 
1 jaar wordt betaald.  

concreet zal een jaarabonnement dus € 70,20 kos-
ten voor een container van 140 liter en € 35,10 voor 
een container van 40 liter. 

Er wordt een sticker ontwikkeld die op de GFT-
container dient gekleefd indien een gezin een 
abonnement neemt. In de volgende Milieukrant 
volgt hier meer nieuws over.


