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Voorwoord
Het is al even geleden sedert de laatste Milieukrant.  
We zaten nochtans niet stil. Vorige maand hebben 
we de nieuwe composteerinstallatie geopend. Deze 
indrukwekkende installatie zal al het GFT dat in ons 
werkingsgebied wordt ingezameld verwerken tot 
compost. Niet minder dan 28.000 ton van wat jullie in 
de groene container gooien, zal naar Erembodegem 
worden gebracht en daar op 7 weken tijd compost 
worden. 

En toch... hoe fier we ook zijn op dit staaltje technolo-
gie, we willen nog altijd graag het thuiscomposteren 
promoten. Want dat is en blijft het meest ecologische. 
Gooi je groenten-, fruit- en tuinafval in een compost-
vat of op een composthoop en je creëert je eigen 
compost. Het bespaart heel wat transport en je geeft 
de ideale bodemverbeteraar terug aan je tuin. Con-
tacteer ons gerust als je  hier wat meer info over wil! 

Asbest in Vlaanderen is nog steeds een probleem. 
Onze daken liggen nog vol met golfplaten en je ziet 
nog heel wat schoorstenen, leistenen, bloempotten, 
enzovoort die uit asbest zijn gemaakt. Ooit moeten 
we daar helemaal vanaf. Een plaats waar je er mee 
naartoe kan, is het recyclagepark. Jaarlijks mag elk 
gezin er 200 kilogram gratis van brengen. Maar wer-
ken met asbest vraagt wel enige voorzichtigheid. We 
geven graag een aantal tips mee hoe je veilig asbest 
kan verwijderen en vervoeren. Denk ook aan onze 
parkwachters als je je asbest komt afgeven op het re-
cyclagepark. Probeer het voorzichtig in de container 
te leggen en zorg dat het niet breekt!

In de loop van december organiseren we naar jaarlijk-
se gewoonte weer een PMD-wedstrijd. Je zal opnieuw 
kunnen aantonen dat je de PMD-regels kent en dat je 
goed kan sorteren. Er zullen weer een aantal stads-
fietsen en een elektrische fiets te winnen zijn. Hou je 
brievenbus goed in de gaten voor het wedstrijdfor-
mulier!

Maarten Blommaert
Voorzitter

Overal 
dezelfde
Dezelfde zakken 
en GFT-stickers
In het verleden mocht je enkel zakken en stickers 
gebruiken waar de naam van de gemeente waar je 
woont op staat. Anders werd de zak niet meegeno-
men of de GFT-container niet leeggemaakt.  

Al van begin dit jaar worden de gele zakken 
voor je restafval gemaakt zonder opdruk van de 
gemeentenaam. Enkel het logo van ILvA staat er 
nog op. Hetzelfde zal nu ook gebeuren met de 
GFT-stickers: ze krijgen voor alle ILvA-gemeenten 
dezelfde opdruk. Zo zullen alle inwoners van de 
gemeenten die aangesloten zijn bij ILvA op termijn 
dezelfde zakken en stickers gebruiken. 

Oude zakken en 
stickers onbeperkt 
gebruiken
Omdat in ons eigen magazijn, maar ook in de 
verkooppunten nog een voorraad oude zakken en 
stickers ligt, zal je die nieuwe misschien nog niet in 
huis hebben. Ze zullen op termijn wel overal in de 
winkelrekken verkrijgbaar zijn. 

Je kan de zakken en stickers met de gemeentenaam 
op nog onbeperkt gebruiken. 
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zakken/stickers

Kluisbergen

Zakken en stickers 
van alle ILvA-
gemeenten welkom
Je mag nu ook zakken en GFT-stickers 
van een andere ILvA-gemeente 
aanbieden. 

Verhuis je bijvoorbeeld van Ninove 
naar Aalst, dan kan je de 
gele zakken of de GFT-
stickers waar Ninove op 
staat gerust aanbieden 
in Aalst of elke andere 
gemeente. Onze laders 
nemen ze mee. 

De zakken en stickers 
van deze 14 steden en 

gemeenten die bij ILvA zijn 
aangesloten, 

worden aanvaard:

Aalst

Affligem

Denderleeuw

Erpe-Mere

Galmaarden

Geraardsbergen

Haaltert

Herzele

Kluisbergen

Lede

Liedekerke

Ninove

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

Liedekerke 

In Oosterzele gebruiken 
de gezinnen containers 
voor restfractie



Op 29 september 2017 is de nieuwe 
composteerinstallatie van ILvA in Erembodegem 

officieel geopend. Vanaf midden oktober 2017 
wordt alle GFT uit het werkingsgebied naar de 

nieuwe installatie gebracht. Het zal er verwerkt 
worden tot hoogwaardig compost.

Nieuwe 
composteerinstallatie 

De composteerinstallatie 
zal jaarlijks 28.000 GFT 

verwerken.
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Glas mag niet in een kartonnen doos worden 
aangeboden. Het karton kan nat worden door de 
regen of door vloeistof die uit de flessen vloeit.  
We willen dus niet dat de doos scheurt als onze 
medewerker ze vastneemt.  

Glas bied je aan in een stevige bak, krat of emmer. 
Die kan gemakkelijk door onze lader worden opge-
tild en leeggemaakt in de vrachtwagen. 

Zorg er ook voor dat je bak, krat of emmer stevig 
genoeg is, zodat hij niet gemakkelijk breekt als hij 
leeg terug wordt gezet. 

Je kan de laders ook heel goed helpen door een 
gaatje onderaan je glasbak te boren. Zo kan alle 
vloeistof er uit lopen!

Glas 
aanbieden

maximum 15 kilogram

Geen 
scherpe
voorwerpen
In september gebeurde opnieuw een ongeval met 
een ILvA-medewerker. Hij nam een gele zak op om in 
de vrachtwagen te gooien, maar sneed zich daarbij 
ernstig aan de knie. Een scherp voorwerp, vermoede-
lijk een gebroken porseleinen bord, was door de zak 
gescheurd en veroorzaakte zo de diepe snede. 
Bijna dagelijks gebeuren dergelijke snijongevallen. 
ILvA doet steeds aangifte bij de politie bij dergelijke 
incidenten. 

Heb je een scherp voorwerp waar je vanaf wil? Breng 
het dan naar het recyclagepark als het gerecycleerd 
kan worden (metaal, hout,...) of als het niet brandbaar 
is (porselein).  

Wil je toch een scherp voorwerp kwijt in de 
gele zak? 
Wikkel het dan goed in en steek het midden in de zak. 
Dan kan het niet door de zak heen steken en zal het 
niemand verwonden!

Vastgevroren GFT

III
III Tip

Wil je voorkomen dat je 
afval vastvriest ? 

Leg dan een oude krant 
in de GFT-container voor 

je hem vult met GFT. 

De winter komt eraan. Zorg dat je GFT niet vast 
vriest, want dan kan ILvA je GFT niet in de vracht-
wagen gooien. Wanneer dit gebeurt, plaatst de 
lader je container terug en wordt de sticker niet 
afgetrokken. 



Asbest is nog altijd in 
veel woningen aanwezig, 
zoals in golfplaten, 
leien, bloembakken 
of asbestisolatie. Het 
inademen van de 
microscopische kleine 
asbestdeeltjes is heel 
gevaarlijk. 

Het gevaar hangt van de 
asbestsoort af en van de 
staat van het materiaal. 

Het is helemaal niet ge-
vaarlijk om naar asbest te 
kijken of het aan te raken 
als het in goede staat is. 

Er ontstaat alleen een 
risico als de materialen 
uiteenvallen in fijne vezels 
die zich verspreiden in 
de lucht. Op dat ogenblik 
kunnen ze door inademing 
de longen bereiken. 
 

Hechtgebonden asbest 
Dit is asbestcement, asbesthoudende 
vloertegels en vloerbekledingen, 
asbesthoudende bitumen en roofingproducten 
en asbesthoudende pakkingen en dichtingen 
waarvan het bindmiddel bestaat uit cement, 
bitumen, kunststof of lijm. Uit deze materialen 
komen weinig of geen vezels vrij als ze in goede 
staat zijn, tenzij men er onzorgvuldig mee 
omspringt (breken, slijpen, boren …).

Wat doen 
met

Semi-hechtgebonden 
asbest 
Semi-hechtgebonden asbest is in oorsprong 
hechtgebonden asbest waarvan door 
veroudering, verwering of beschadiging 
het bindmiddel in slechte staat is en de 
asbestvezels dus minder bindt. De materialen 
zijn bros, fragiel en breekbaar geworden 
waardoor makkelijker asbestvezels vrijkomen. 
Een typisch voorbeeld zijn asbestcementleien 
en golfplaten op daken.

Drie types 
asbesthoudende materialen:

Niet hechtgebonden 
asbest mag 

nooit naar het 
recyclagepark. 
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Niet hechtgebonden asbest 
Dit zijn alle andere asbesthoudende materialen. Deze 
asbesthoudende producten zijn de gevaarlijkste, 
want ze bevatten veel asbestvezels die bovendien 
makkelijk kunnen vrijkomen, zelfs passief door louter 
trillingen of luchtstromen.
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Opgepast

nooit



Uit asbesthoudende 
materialen kunnen 
asbestvezels vrijkomen 
wanneer ze beschadigd 
raken. Beschadiging 
ontstaat door wrijving 
(schuren, boren ...) en 
breken. Door ouderdom 
en verwering van 
asbesttoepassingen 
kunnen echter ook al 

asbestvezels vrijkomen 
zonder dat het materiaal  
beschadigd is. Wanneer 
asbestvezels loskomen, 
zijn ze zo fijn dat ze blijven 
zweven en zich zeer 
gemakkelijk verspreiden 
in de lucht. Dan kunnen 
ze ingeademd worden 
en diep in de longen de 
longblaasjes bereiken.

Vermijd stof: bevochtig of fixeer het materiaal.

Probeer asbestelementen niet te breken. Demonteer ze 
één voor één met de hand (losschroeven, losmaken).

Gebruik handwerktuigen (schroevendraaier, klauwhamer).

Gooi niet met asbest.

Gebruik een goed aansluitend stofmasker 
(beschermingsklasse “FFP3”) .

Gebruik een wegwerpoverall en doe hem buiten uit. 
Spoel ook je schoenen buiten af.

Laad het asbest zoveel mogelijk intact.  

Dek het zo snel mogelijk af. 

Gebruik aangepaste recipiënten aan de grootte van de 
stukken (bv. asbestplatenzakken of container met bigbag 
voor golfplaten).

Pak kleine stukken asbest in.

Tips 

Alles dat stof veroorzaakt, maakt 
asbestvezels los. 

Daarom is het gebruik van 
boor- en schuurmachines, 
zaag- en slijpschijven en 

hogedrukreinigers wettelijk 
verboden.

Het plaatsen van zonnepanelen 
of een overzetdak bovenop een 

asbestdak mag absoluut niet!

Jaarlijks mag je gezin 200 kilogram 
hechtgebonden asbest gratis brengen 
naar het recyclagepark. 
Druk hiervoor op de asbestbel aan de 
ingrangszuil. De parkwachter komt je 
vracht goedkeuren. 

Leg het asbest zo voorzichtig mogelijk in 
de asbestcontainer! 

200 kg gratis naar 
het recyclagepark

Asbest

Wat is verboden?



ILvA - Industrielaan 18
9320 Aalst  

Tel 053/85 85 45 - Fax 053/83 44 22
info@ilva.be - www.ilva.be

Repair Café Zottegem:
18/11/2017 (13u30 tot 17u),
16/12/2017 (13u30 tot 17u), 
Levi's eetcafé, Trapstraat 35, 9620  Zottegem

Repair Café Herzele:
12/11/2017 (13u tot 17u), 't Uilekot, 
Groenlaan 39, 9550 Herzele
10/12/2017 (13u tot 17u), taverne de Wijngaard, 
Provincieweg 82, 9552 Borsbeke

Repair Café Aalst:
02/12/2017 (11u tot 16u30), 't Gasthuys Stedelijk 
Museum, Oude Vismarkt, 9300 Aalst

Repair Café Sint-Lievens-Houtem:
02/12/2017 (11u tot 16u), zaal 't Kerksken, Rot 8, 
9521 Letterhoutem

Tijdens een Repair Café 
probeert een vrijwilliger je 
kapotte stukken (elektro, 
textiel, enzovoort) te herstellen. 

Jobstudenten gezocht
Wil je graag komen werken bij ILvA als jobstudent?
Dan kan je bij ons aan de slag als lader, als medewerker 
op een recyclagepark of in het magazijn. 

Je moet ten minste 18 jaar zijn. 

Interesse?
Stuur een mailtje naar 
personeelsdienst@ilva.be. Van 20 tot 24 november 2017 is het de Week 

van de afvalophaler. In die week nemen we 
graag extra de moeite om onze collega’s, 
die dagelijks in de weer zijn om je afval in te 
zamelen of je vriendelijk verder te helpen in 
het recyclagepark, in de bloemetjes te zetten. 

Ook jij kan hen die week eens extra bedanken. 

Er zullen via ILvA en de gemeenten stickers 
beschikbaar zijn die je op de gele zak of op je 
glasbak kan kleven. 

Je zal ook een postkaartje kunnen achterlaten 
bij de recyclageparkwachter om hem of haar 
te bedanken. 

Weet je dat elke ophaler dagelijks verkeers-
agressie ervaart, gaande van wild voorbijra-
zen tot fysiek en verbaal geweld? 
Dat betekent dat er in Vlaanderen dagelijks 
tussen 600 en 1.500 incidenten zijn. Dat alles 
is niet zonder gevaar voor de afvalophalers. 

Week van de 
afvalophaler

20 - 24 november 2017
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