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Voorwoord
Het is met trots dat ILvA het nieuwe tankstation 
voor aardgas voorstelt. ILvA wil graag een voor-
trekkersrol spelen in het milieuvriendelijk orga-
niseren van zijn transport. Onze vrachtwagens 
leggen jaarlijks samen honderdduizenden kilo-
meters af en verbruiken daarbij niet minder dan 
787.000 liter diesel. Dat dit voor heel wat fijn stof 
zorgt, hoeven we niet te zeggen. Daarom willen 
we graag inspanningen leveren om dit vervoer 
milieuvriendelijker te maken, in de eerste plaats 
door onze werking zo efficiënt mogelijk te orga-
niseren en dus het aantal kilometers te beperken. 
We zijn nog een stap verder gegaan door milieu-
vriendelijke vrachtwagens aan te kopen, die op 
aardgas rijden. En om niet langer naar een andere 
stad te moeten rijden om te tanken, hebben we 
samen met Electrabel een tankstation gebouwd, 
waar iedereen aardgas kan tanken voor zijn wa-
gen. Niet alleen verminderen we daarmee de uit-
stoot van fijn stof en CO2, we betalen ook minder 
voor een liter aardgas dan voor een liter diesel. 
Mooi meegenomen dus! Ook in de toekomst zal 
ILvA stappen blijven zetten om je afval zo milieu-
vriendelijk mogelijk in te zamelen!

Over PMD blijven misverstanden bestaan. Daarom 
willen we regelmatig aandacht blijven schenken 
aan deze afvalsoort. Immers, hoe beter we sorte-
ren en hoe minder fouten we maken, hoe goed-
koper het afval kan worden verwerkt. De inwoners 
van ILvA doen het al erg goed, maar het kan nog 
wat beter. Deze keer willen we je er graag op wij-
zen dat je de dop van een plastic fles best op de 
fles laat. Dan wordt die mee gerecycleerd. Wil je 
de dop er niet op? Dan moet je hem bij je restfrac-
tie gooien. Belandt de dop los in de blauwe zak, 
dan kunnen we de zak weigeren!

Maarten Blommaert
Voorzitter

CNG
ILvA en Electrabel hebben een samenwerking 
opgestart onder de naam ELVA voor de bouw van 
een aardgastankstation. Eind januari 2015 is het 
nieuwe tankstation ingehuldigd.

Tankstation op terreinen ILvA
Het tankstation met gecomprimeerd aardgas 
(CNG) bevindt zich op de terreinen van ILvA in 
de industriezone van Erembodegem, vlakbij de 
afrit Aalst van de E40. Het station is eveneens 
toegankelijk voor het grote publiek.

Tanken op aardgas
CNG is de afkorting voor compressed natural gas, 
of gecomprimeerd aardgas. Wagens kunnen dus 
rijden op hetzelfde aardgas als waarmee woningen 
worden verwarmd. Het gas wordt eerst van het net 
gehaald en samengeperst tot een bepaalde druk. 
Dan kan het getankt worden in een wagen. 

Er zijn heel wat voordelen aan rijden op aardgas. 
Niet alleen stoten deze wagens minder fijn stof 
en CO2 uit, het gas is ook goedkoper dan diesel 
of benzine. Dat is dus goed voor het milieu en 
de portemonnee. Bovendien rijden wagens op 
aardgas stiller dan die op andere brandstoffen. 
Ter herinnering, in Europa zijn gemotoriseerde 
verplaatsingen goed voor 18 % van de totale 
uitstoot aan broeikasgassen. 

Inspanningen ILvA
Milieuvriendelijk tanken is een logische stap in de 
reeks inspanningen die ILvA levert voor een beter 
leefmilieu. 

Niet alleen probeert ILvA de burgers van het wer-
kingsgebied minder afval te doen produceren, ook 
de eigen activiteiten worden zo energiezuinig mo-
gelijk uitgevoerd. Een eerste en erg grote stap was 
het centraliseren van alle diensten in Erembode-
gem. Het centraal overslaan van het ingezamelde 
afval zorgt voor heel wat uitgespaarde kilometers. 

Ook het gemeentegrensoverschrijdend inzame-
len van afval bespaart onnodig dieselverbruik. We 



tankstation
stoppen niet meer aan de rand van een gemeente, 
maar kunnen doorrijden tot de wagen helemaal ge-
vuld is. 

Een eigen tankstation
Een volgende stap was het aankopen van 
energiezuinige vrachtwagens en bestelwagens. Bij 
het aankopen van deze vrachtwagens, stelde zich het 
probleem van het tanken van aardgas. Omdat CNG 
nog aan zijn opmars bezig is, liggen de tankstations 
nog ver van elkaar verspreid. Het was dan ook een 
heel logische keuze om de uitgestoken hand van 
Electrabel te aanvaarden en een samenwerking op te 
starten onder de naam ELVA. Met de knowhow van 
Electrabel en het ter beschikking stellen door ILvA 
van een locatie, is dit tankstation erg snel gebouwd. 
ILvA zal niet langer naar een andere gemeente 
moeten rijden om te kunnen tanken, maar heeft een 
tankstation aan huis.

Milieuvriendelijke ILvA-vloot
ILvA heeft momenteel reeds een bestelwagen en 
een vrachtwagen die op CNG rijden. Daarnaast zijn 
4 huisvuilwagens die op aardgas rijden besteld en 



PMD :
doe de dop er op

is de procedure opgestart voor de aankoop van 6 
vrachtwagens voor glasinzameling en 4 huisvuilwagens. 

Dankzij deze investeringen, zullen er bij ILvA jaarlijks 
gemiddeld 250.000 kilometer met CNG gereden wor-
den. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van 
schadelijke uitlaatgassen.

Op langere termijn hopen we ons volledig wagenpark 
te vervangen door energiezuinige modellen. ILvA wil 
graag een voorbeeldrol spelen en tonen dat het ook 
in de logistieke sector mogelijk is op groene energie 
te rijden. Alleen door zulke inspanningen zullen we de 
problematiek van de CO2-uitstoot kunnen aanpakken! 
Met dit tankstation is in elk geval een stap in de goede 
richting gezet.

Iedereen kan tanken
Het tankstation in Erembodegem is beschikbaar voor 
zowel personenwagens als vrachtwagens. 

En mocht je overwegen een wagen op aardgas te 
kopen: een tank van 20 kg aardgas heeft een rijbereik 
van ongeveer 400 km. De kost hiervoor is ongeveer 
€ 20, wat neerkomt op € 0,05 per km.

Dat de P in PMD voor plastic flessen en flacons staat, 
weten we ondertussen. Het betekent dat plastic dat 
geen flesvorm heeft, niet in de blauwe zak mag. 

Maar hoe zit het de dopjes op flessen? 
Mogen die in de blauwe zak of niet?
Het antwoord is JA! Dopjes horen bij het PMD, maar 
enkel en alleen als ze OP DE FLES zijn geschroefd. 
Ze mogen niet los in de zak, want dat wordt deze 
geweigerd en krijg je een rode sticker. 

Is dat niet absurd?
Dopjes die los bij het PMD belanden, vallen in het 
verwerkingsbedrijf door de zeef. Ze kunnen dan 
niet langer gerecycleerd worden, maar worden naar 
de verbrandingsoven gebracht om er te worden 
verbrand. Zitten de dopjes nog op de fles, dan kunnen 
ze door de verwerker worden verwijderd en nog 
gerecycleerd. Dus kort samengevat: zet de dop er op! 
Zo kan je trouwens ook je fles eerst kleiner maken en 
ruimte sparen in je blauwe zak!



Volg een cursus
ILvA organiseert samen met Vlaco (de Vlaamse 
compostorganisatie) cursussen over actuele 
milieuthema's:

1. Voedselverliezen... en wat je er zelf aan kan doen.

2. Grasbeheer: grasafval voorkomen en verwerken.

3. Snoeihout voorkomen en verwerken.

4. Thuiscomposteren in een notendop.

5. Hoe kan je je tuin omvormen tot een kringlooptuin?

6. Hoe doe je aan "vierkante-meter-tuinieren"?

De data en locatie van deze cursussen zijn 
binnenkort bekend. Interesse? Neem contact op 
met ILvA op het nummer 053/85 85 45. 

Thuis nog ongebruikT 
elekTrisch gereedschap? 

Naar het reCYCLaGepark ermee! 

* bron: onderzoek van bosch bij 1.000 belgische gezinnen.
** bron: onderzoek van knack over de taakverdeling in het huishouden.

Wist je DAt …
... een belgisch gezin gemiddeld 8 elektrische tuin-of klustoestellen heeft?

... de boormachine het populairste elektrisch gereedschap is? 7 op de 10 huisgezinnen hebben er één.

... meer dan de helft van de klussers alleen maar aan de slag gaat ‘als het echt nodig is’? slechts 10% ziet 

klussen als een hobby.*

... in 3 op 4 huishoudens de man de klusser is*, en dat hij meestal degene is die naar het recyclagepark trekt?**

Belgen zijn echte spaarders. maar we sparen niet alleen centjes. klussers, doe-het-zelvers en tuinders kunnen blijkbaar 

ook geen afscheid nemen van hun oude elektrische toestellen. Zo liggen er in België duizenden boormachines, 

slijpschijven, grasmaaiers, haagscharen, hogedrukreinigers ... te slapen in tuinhuizen, garages of op zolders. terwijl 

hun eigenaars weten dat ze die toestellen nooit meer zullen gebruiken. Ben jij ook zo’n dwangmatige spaarder? 

hoog tijd om op te ruimen!  

toestel stuk? NAAr het recyclAgepArk.
liggen er thuis nog kapotte elektro-apparaten in eeuwige winterslaap? laat ze toch dromen van een nieuwe toekomst 

en breng ze naar het recyclagepark om te recycleren. recupel geeft je toestellen een nieuw leven als grondstof 

voor nieuwe toestellen. Met je kapotte elektrotoestellen ben je trouwens ook welkom in je doe-het-zelfzaak of 

tuincentrum, bij aankoop van een nieuw exemplaar.

Werkt het AppArAAt Nog? scheNk het Weg.
gooi je niet graag iets weg dat nog functioneert? prima. deponeer het dan niet in het recyclagepark, maar geef het 

aan een vriend, een familielid of de kringwinkel. een kleine geste waarmee je iemand anders een groot plezier doet. 

of verkoop het voor een prikje op een rommelmarkt.



Welkom 
op alle 15 
recyclageparken

Aalst

Kluisbergen

Haaltert

Herzele

Erpe-Mere

Denderleeuw

Ninove

Geraardsbergen

Oosterzele

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

Lede

Galmaarden

Liedekerke (heeft als enige ILvA- 
gemeente geen recyclagepark op haar 
grondgebied). 

Affligem

Aalst I
Bergemeersenstraat 143
Aalst II (Hofstade)
Spuimeersenweg 1
Affligem
Geertruidebaan 54
Denderleeuw
Thontlaan 42
Erpe-Mere
Keerstraat 3
Galmaarden
Brusselstraat 23 B
Geraardsbergen
Dagmoedstraat 80
Haaltert
Stationsstraat 205A

Herzele
Mergellaan 79
Kluisbergen
Oudenaardebaan 12
Lede
Kleiweg 20
Ninove
Pamelstraat Oost 455
Oosterzele
Lange Ambachtstraat 38
Sint-Lievens-Houtem
Bussegem 1A
Zottegem
Ballingsweg 19

Adressen recyclageparken

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Zaterdag

Alle 
recyclageparken

gesloten

8u30 - 14u30 8u30 - 14u30 8u30 - 14u30 9u - 16u
Aalst II

Erpe-Mere
Galmaarden

Ninove
Zottegem

Denderleeuw
Herzele

Aalst I
Affligem
Haaltert

Kluisbergen
Lede

Alle 
recyclageparken 

open

13u - 19u 13u- 19u 13u - 19u 13u - 19u

Aalst I
Affligem

Denderleeuw
Geraardsbergen

Haaltert
Herzele

Kluisbergen
Lede

Oosterzele
Sint-Lievens-Houtem

Aalst I
Affligem
Haaltert

Kluisbergen
Lede

Aalst II
Erpe-Mere

Galmaarden
Geraardsbergen

Ninove
Oosterzele

Sint-Lievens-Houtem
Zottegem

Aalst II
Denderleeuw

Erpe-Mere
Galmaarden

Geraardsbergen
Herzele
Ninove

Oosterzele
Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

Je bent 
welkom in 

alle 15!

Wist je al dat je naar alle ILvA-recyclageparken mag met je afval? 
Je hoeft je dus niet te beperken tot het recyclagepark van je eigen 
gemeente of stad. Ligt het recyclagepark in de buurgemeente 
dichter bij jouw woning? Of is het recyclagepark waar je vaak gaat 
dicht op de dag dat je je afval kwijt wil? Dan mag je gerust naar 
een ander recyclagepark gaan. De tarieven zijn er overal dezelfde 
en ook de manier van werken is er identiek. 

Er zijn 15 recyclageparken in het werkingsgebied van ILvA. 



Aalst I
Bergemeersenstraat 143
Aalst II (Hofstade)
Spuimeersenweg 1
Affligem
Geertruidebaan 54
Denderleeuw
Thontlaan 42
Erpe-Mere
Keerstraat 3
Galmaarden
Brusselstraat 23 B
Geraardsbergen
Dagmoedstraat 80
Haaltert
Stationsstraat 205A

Adressticker GFT-container
onleesbaar of weg?

Elk gezin heeft recht op 1 GFT-container. 
Op je GFT-container is een sticker gekleefd 
met het adres waar hij toe behoort. 
Gebruik enkel de GFT-container waarop je 
eigen adres is vermeld! 

Adressticker

Is de sticker er af of is de 
tekst niet langer leesbaar? 
Contacteer dan ILvA op het 

gratis nummer:

 0800/94 140

Wij zorgen gratis voor een 
nieuwe!

Met het voorjaar en de zomer in zicht, her-
begint stilaan het werken in de tuin. 
Dat betekent dus weer tuinafval. 
Sommige gezinnen hebben niet genoeg 
met 1 GFT-container. Wie dat wenst, kan een 
bijkomende GFT-container huren. Naast de 
huurprijs betaal je bij elke aanbieding via 
een waardesticker.  

Hieronder de huurprijzen per kalenderjaar:  
 
   

Interesse? 
Contacteer 0800/94 140

Inhoud Huurprijs
(incl BTW) Waarborg Te kleven 

waardestickers

40 L € 30 € 20 1 gele € 0.90

140 L € 40 € 25 1 rode € 1.80 
180 L € 45 € 30 1 rode
240 L € 60 € 40 2 rode
330 L € 90 € 70 3 rode
500 L € 120 € 200 4 rode

Huren extra
GFT-container



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

VU
: H

en
k 

G
ee

ro
m

s -
 In

du
st

rie
la

an
 1

8 
-9

32
0 

Aa
ls

t

Keukenafval gemakkelijk kwijt geraken? 
Gebruik een biobakje.  

Bewaar de biozakjes op een droge en donkere plaats!

BELANGrIJK!
Gebruik enkel biozakjes met het 

logo van ILvA !
Andere zakjes worden 

in de GFT-container 
niet aanvaard. 

Afvalkalender start op 30 maart 2015
In de loop van maart wordt de afvalkalender 
2015-2016 bedeeld. De kalender met de data van 
inzameling start op maandag 30 maart 2015 en 
loopt tot en met 1 april 2016. 

Alle data van de afvalinzameling vind je ook 
op de Recycle! app die je kan dowloaden op je 
smartphone of tablet. 

Prijs: 
€ 12 voor een pakket van 

1 biobakje en 5 rolletjes biozakjes. 

Interesse? 
Contacteer ILvA op 0800/94 140

Biobakje en biozakje?
Het biobakje is een klein afvalemmertje met openingen 
aan de zijkant, zodat er lucht doorheen kan. In het 
biobakje dien je een 100% biologisch afbreekbare en 
composteerbare biozakje te hangen. 
Hierin kan je al je afbreekbaar keukenafval gooien. 
De biozakjes kunnen dan zo de GFT-container of het 
compostvat in. Het is de ideale oplossing om het 
composteerbaar keukenafval op een gemakkelijke en 
hygiënische manier in te zamelen. 


