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Voorwoord

Op 26 april heb ik tijdens de zwerfvuilactie, 
die ILvA met alle basisscholen van het 
werkingsgebied heeft georganiseerd, 
even meegestapt met een school in Aalst.
Het enthousiasme van de leerlingen was 
heel groot. Ze deden er alles aan om de 
straten rond hun school weer afvalvrij te 
maken. Het viel me op dat er heel veel 
sigarettenpeuken lagen. Rokers gooien hun 
peuken achteloos op de openbare weg, 
zonder te beseffen hoe vervuilend dat is. 
Maar we vonden ook snoeppapiertjes en 
ander leeg verpakkingsmateriaal. Een deel 
van dat afval komt van kinderen, maar zeker 
en vast ook van volwassenen, die toch beter 
zouden moeten weten. Ook al organiseren 
we met veel plezier zwerfvuilacties, het blijft 
te betreuren dat veel mensen de moeite niet 
nemen hun afval gewoon even bij zich te 
houden en het in een vuilnisbak te gooien. 
Er is nog veel werk aan de winkel dus...

Om de hoeveelheid restfractie nog te doen 
dalen, hebben we nieuwe sorteerstraatjes 
in de recyclageparken geplaatst. Daar kan 
je met klein afval terecht dat voordien niet 
gerecycleerd werd. Er staan 5 containers 
naast elkaar, waar je kurk, cd-doosjes, 
kaarsresten, cd's en dvd's en plastic doppen 
in kan gooien. Alle kleine beetjes helpen!

Belangrijk is dat je ook met gipskartonplaten 
op het recyclagepark kan. Vroeger werden 
die niet gerecycleerd, maar voortaan 
brengen we ze naar een verwerker, zodat 
ze opnieuw tot grondstof voor gipsplaten 
worden verwerkt. 
Met grond daarentegen kan je niet langer 
naar het recyclagepark. Dat is tenslotte geen 
afval. We proberen je wel te helpen om er 
een oplossing voor te vinden! 

Maarten Blommaert
Voorzitter

De
nieuwe
Zorgen dat we met zijn allen minder afval produ-
ceren is de grootste uitdaging waar ILvA voor staat. 
We moeten er ook voor zorgen dat grondstoffen 
niet verloren gaan, maar gerecycleerd worden en zo 
weer in nieuwe voorwerpen terecht komen. 

Als we met zijn allen wat moeite doen, kan er nog 
heel veel afval uit onze restfractie geweerd worden 
en kunnen we het dus van de verbranding redden. 

Daarom heeft ILvA nieuwe sorteerstraatjes voor 
kleinere fracties gemaakt op de recyclageparken. 
Daar kan je terecht met afval dat voordien bij je rest-
fractie belandde. Vanaf 4 juni 2018 kan je er volgen-
de zaken in kwijt:

Kurk
Alles wat gemaakt is van kurk, behalve wand- en 
vloerbekleding is welkom. Je mag er kurken stoppen 
(van wijn of bier), kurkisolatie, onderleggers in kurk 
of overschotten van kurk op rol in gooien. Ook alle 
andere voorwerpen van zuivere kurk mogen erin, 
zolang er geen metaal, leer, hout, plaaster, … aan 
vasthangt. Synthetische kurken en portokurken 
(met plastic dop) zijn ook toegelaten. 

Kurk
Kaarsresten
CD's en DVD's
CD-doosjes
Plastic doppen
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De
nieuwe sorteerstraatjes

Plastic doppen

Kaarsresten
Je mag alle kaarsresten brengen, of ze 
nu gekleurd of niet-gekleurd zijn. Ook 
bewerkte of geparfumeerde kaarsen 
zijn welkom. Schalen, potten of andere 
onderdelen mogen er niet bij. 

In de container van de plastic doppen mogen 
alle schroefdoppen van plastic. Denk maar 
aan de plastic doppen van water, frisdranken, 
melk, fruitsap, (af )-wasproducten, maar ook van 
shampoos, douchegel en tandpasta. Ook de 
grotere plastic doppen van bokalen (choco, ...) 
mogen erbij. 

op de recyclageparken
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Maak de CD-doosjes helemaal leeg. 
De papiertjes horen thuis in de papier-
container. 

CD-doosjes

Heb je oude CD's of DVD's? Dan kan je de 
schijfjes hier kwijt. De doosjes kunnen in een 
andere container. 

CD's en DVD's
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Grond is 
geen afval
Tot voor kort kon je met afgegraven grond en graszoden 
terecht op het recyclagepark. Dat is vanaf 4 juni 2018 niet meer 
mogelijk. Grond is immers geen afval. 

Wat kan je wel doen met niet-verontreinigde grond?

Gipsplaten 
naar het recyclagepark
Gipskartonplaten kunnen 
gerecycleerd worden. Daarom 
komt er op elk recyclagepark een 
container waar je met resten van 
gipskartonplaten terecht kan. 

Opgelet, enkel gipskartonpla-
ten zijn toegelaten. Cellenbeton, 
resten van gips (poeder) of plaas-
ter mogen niet in deze container. 
Ook plaaster met paardenhaar 
mag er niet in. Dit afval hoort 
thuis in de container "niet-brand-
baar/niet-recycleerbaar". 

Je kan er dus niet meer mee naar het recyclagepark

Graaf je funderingen of een put 
in je tuin? Probeer dan de uitge-
graven grond een plaats te ge-
ven op je eigen terrein. Spreid 
het uit tussen de planten of 
maak er een speelberg van voor 
de kinderen. Of gebruik het om 
een kruidentuin te maken. Er 
zijn heel wat alternatieven. 

Via weggeef-websites kan je 
ook vaak iemand een plezier 
doen met opvulgrond. 

Geen plaats of te veel grond? 

Contacteer dan een privé-firma 
waar je de grond wel naartoe 
kan brengen of die een con-
tainer aan huis plaatst waar de 
grond in mag. 

Met verontreinigde grond 
moet je naar een grondrei-
nigingsbedrijf.



De bibliotheek van Aalst verhuist. 
Alle boeken en CD's verhuizen 
naar de nieuwe locatie Utopia. In 
de nieuwe bib zullen de CD’s op 
een andere manier worden aan-
geboden dan in het verleden, na-
melijk in een flexibel plastic hoes-
je in plaats van in een CD-doosje. 
Dat wil zeggen dat de bib bleef 
zitten met maar liefst 38.000 lege 
CD-doosjes. 

De hulp van ILvA werd ingeroepen 
om een oplossing te bedenken 
voor de duizenden doosjes. Na wat 
zoeken vond ILvA een bedrijf dat de 
doosjes kan recycleren. Ze hoeven 

dus niet onherroepelijk verloren te 
gaan in de verbrandingsoven. 

Sterker nog, elk onderdeel van het 
doosje wordt afzonderlijk gerecy-
cleerd: het doorzichtig doosje, de 
tray waarin de CD vastklemt en de 
diefstalbeveiliging. De 38.000 cd-
doosjes zijn goed voor ongeveer 
4 ton plastic dat niet naar de ver-
brandingsoven moet. 

De doosjes worden tot kunststof-
korrels gerecycleerd, die opnieuw 
tot voorwerpen worden omge-
vormd, zodat hier geen nieuwe 
aardolie voor nodig is.

Medewerkers van de 
bib Aalst en vrijwilligers 
ontmantelen de 38.000 
CD-doosjes en maken ze 
klaar voor transport naar 
het recyclagebedrijf. 

Uitgang 
recyclagepark 
is veranderd
Wil je het recyclagepark buiten rijden, dan moet je vanaf nu 
op "akkoord" drukken op het scherm aan de uitgangszuil. 
Hiermee verklaar je je akkoord met het aantal kilogram 
afval dat je hebt afgeleverd en het bedrag dat je moet 
betalen. Pas daarna gaat de slagboom open. Ben je niet 
akkoord, dan moet de parkwachter langskomen.

Deze regel geldt in het kader van de AVG (algemene 
verordening gegevensbescherming), de nieuwe Europese 
wetgeving rond privacy. 

Druk op 
Akkoord

38.000 CD-
doosjes gered 
van de afvalberg



Cosmetica is 
niet langer KGA

Wat is KGA
KGA staat voor ‘klein gevaarlijk 
afval’. Dit zijn gevaarlijke 
afvalstoffen die je in het 
huishouden gebruikt. Denk 
maar aan restanten van 
pesticiden, verf, brandstof, 
ontstopper, maar ook aan de 
lege verpakkingen van die 
stoffen. 

KGA naar recyclagepark
Omdat ze gevaarlijk zijn, 
moeten ze met de nodige 
zorg worden ingezameld. 
Je mag ze niet zomaar bij 
de huis-aan-huisinzameling 
meegeven. KGA moet je naar 
het recyclagepark brengen.

Nieuwe KGA-lijst
Sinds begin maart 2018 
heeft Vlaanderen een 
nieuwe KGA-lijst. De 
belangrijkste verandering is 
dat cosmetische producten 
niet meer worden beschouwd 
als KGA. De meerderheid van 
die producten (crèmes, gels, 
make-up …) mogen bij de 
restfractie. De lege verpakking 
ervan mag bij het PMD als het 
een plastic fles of flacon is. 
De glazen verpakking mag bij 
het verpakkingsglas.  

Let op: cosmeticaproducten 
die een product bevatten 
dat ontvlambaar is, zoals 
parfums, blijven wel KGA.

Zwerfvuilactie basisscholen
Op 26 april 2018 organiseerde ILvA, 
samen met Mooimakers, voor de 
11de keer een zwerfvuilactie voor alle 
basisscholen in het werkingsgebied. 

Er namen uiteindelijk 35 scholen 
deel aan de actie. Zij zetten 1.725 
leerlingen in die de straten in 
de omgeving van hun school 
zwerfvuilvrij hebben gemaakt. Ze 
kregen daarvoor hesjes, grijpers en 
handschoenen ter beschikking. Alle 
leerlingen samen zamelden bijna 
1.000 kilogram zwerfvuil in. 

We bedanken graag al deze jonge 
zwerfvuilrapers voor hun enthousiaste 
deelname! We kunnen maar hopen 
dat dit de laatste keer was dat een 
zwerfvuilactie nodig was...

Maarten Blommaert, voorzitter van ILvA, stapte mee met de leerlingen van 
het 4de en 5de leerjaar van de stedelijke basisschool De Notelaar in Aalst. 

Je vindt de uitgebreide lijst van wat KGA is en wat niet op www.ilva.be



Maak een krop

20.000 bomen op deponie

We vragen je om de gele zak dicht te maken 
via een "krop". Daarmee bedoelen we dat je 
een handvat moet maken, zodat de lader 
je zak gemakkelijk kan vastnemen en in de 
laadruimte van de vrachtwagen kan gooien. 
Hij of zij kan er zo ook meerdere tegelijk in 
de vrachtwagen kieperen. 

op je gele zak

We zien vandaag weer vaker zakken 
opduiken die op een andere manier zijn 
dichtgemaakt. Dat laten we niet toe, 
omdat zulke zakken gevaarlijk kunnen 
zijn voor de lader. 

Zijn ze met plakband bovenaan dicht, 
dan moet de zak opgenomen worden aan 
de "buik" ervan. De lader loopt de kans om 
zo gewond te raken. En zakken met twee 
kroppen of via een knoop vallen veel te 
gemakkelijk open: niet echt aangenaam 
voor de laders en ook niet voor zij die de 
troep op de stoep moeten opkuisen. 

Je maakt de krop 
gemakkelijk met 
de lintjes die mee 
met een rol zakken 
zijn geleverd. 

Een krop = handvat




Geen knopen, dubbele 
kroppen of geplakte zakken

De vroegere deponie in Voorde is al enige jaren 
afgedekt. ILvA is verantwoordelijk voor de nazorg, 
maar ook voor de nabestemming als bos. Op de 
afgedekte deponie is extra grond aangevoerd, 
waarop het nieuwe bos wordt aangeplant. Samen 
met Bos+, Eandis, ABVV en VDAB zijn hiervoor al 3 
boomplantdagen georganiseerd. Zij sponsorden 
een deel van de aanplanting. ILvA zorgt er nu voor 
dat alle 11 hectaren bebost geraken. Er zullen maar 
liefst 20.000 streekeigen bomen worden geplant, 
vooral haagbeuk, lijsterbes, berk en hazelaar. 



2 kroppen 

Geknoopt

Geplakt



ILvA - Industrielaan 18 - 9320 Aalst  
Tel 053/85 85 45
Fax 053/83 44 22
info@ilva.be - www.ilva.be

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

Repair Café Aalst:
16/06/2018 (11u-16u30) - Netwerk, 
Houtkaai 15 - Aalst
15/09/2018 (11u-16u30) 
Herstel kledij en juwelen: De Kringwinkel Teleshop,
Vrijheidstraat 27 - Aalst
Herstel elektro: De Kringwinkel Teleshop, 
Tragel 5 - Aalst

Repair Café Geraardsbergen:
16/06/2018 (13u-17u) - De Klaproos,
Groteweg 240 - Overboelare
22/09/2018 (13u-17u) - TISJ,
Kleine Karmelietenstraat 3 - Geraardsbergen

Repair Café Herzele:
10/06/2018 (13u-17u) - 't Uilekot, 
Groenlaan 39 - Herzele
12/08/2018 (13u-17u) - Wattenfabriek, 
Solleveld 35 - Herzele

Repair Café Lede:
09/06/2018 (11u-16u30) - De Kringwinkel, 
Hoogstraat 7 - Lede
08/09/2018 (11u-16u30) - De Kringwinkel, 
Hoogstraat 7 - Lede

ILvA zoekt 
jobstudenten
Wil je graag komen werken bij ILvA als 
jobstudent? Dan kan je bij ons aan de slag als 
lader of als medewerker op een recyclagepark. 

Je moet minstens 18 jaar zijn. 

Interesse?
Stuur een mailtje naar 
personeelsdienst@ilva.be. 

PMD-fietsen 
overhandigd
De 10 winnaars van de PMD-wedstrijd 
hebben eind april hun fiets in ontvangst 
genomen. We willen hen graag nogmaals 
proficiat wensen!

Repair Café Liedekerke/Denderleeuw:
22/09/2018 (10u-15u) - Bibliotheek,
Warandestraat 22 - Liedekerke

Repair Café Sint-Lievens-Houtem:
16/06/2018 (11u-16u) - Jeugdhuis Reflex, 
Fabrieksstraat 19 - Sint-Lievens-Houtem 
29/09/2018 (11u-16u) - De Kringwinkel,
Marktplein 62 - Sint-Lievens-Houtem 
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