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We hebben je kerstboom nodig
(en jij krijgt een gratis zak compost)

Asbest veilig verwijderen 
Een bos op de oude stortplaats
Vacatures bij ILvA

Week van het afvalteam
14 tot 20 november

GO    AFVALTEAM!
Wat jullie doen, da’s topsport.



Ik ben er zeker van dat de meeste lezers veel 
respect hebben voor onze medewerkers. Van de 
recyclageparkwachters, over de inzamelploegen 
tot de medewerkers van het onthaal, we kunnen 
vol overtuiging zeggen dat zij elke dag het beste 
van zichzelf geven. Tijdens de week van het 
afvalteam roepen we op om te supporteren 
voor ons afvalteam. Kleef een sticker, maak een 
tekening of wees extra vriendelijk. Het zal ze 
zonder twijfel deugd doen. De inspanningen die 
zij dagelijks leveren om jullie afvalinzameling te 
verzorgen, zijn dan ook topprestaties.

We hebben de afgelopen maanden niet 
stil gezeten. Zo hebben we een systeem 
ontwikkeld om goedkoop en veilig asbest aan 
huis te laten inzamelen en hebben we ook 
een aantal innovatieve projecten op poten 
gezet. In Schendelbeke, op de terreinen van de 
oude composteerinstallatie, hebben we een 
proefproject ontwikkeld om kerstbomen niet 
langer te composteren, maar te verkolen via een 
proces dat pyrolyse heet. Dit zorgt er voor dat er 
geen CO2 meer kan vrijkomen.  We roepen op om 
in januari je kerstboom naar het recyclagepark te 
brengen. In ruil krijg je een gratis zak compost! 
Dit proefproject is uniek in ons land, we zijn de 
eersten die via de verwerking van afval CO2 zullen 
vasthouden voor vele jaren. 

Een paar jaar geleden hebben we op onze oude 
stortplaats bomen geplant. Vandaag begint het er 
als een bos uit te zien. De meeste bomen doen het 
goed, ondanks de droogte van de laatste zomers. 
Ook de fauna begint er zijn weg te vinden. We 
zagen sporen van hazen en konijnen, er vlogen 
blauwvleugelsprinkhanen en koninginnepages 
en ook voor bijen wordt het er een weelde. 
Heerlijk om een oude stortplaats zo tot leven 
te zien komen. Een project waar we echt trots 
op mogen zijn. 

Bart Van den Neste
Voorzitter

Voor
(zitter)
woord

Week van het 
afvalteam

Knip het supportersteken uit en 

hang het op of haal de sticker bij je 

gemeente. 

GO    AFVALTEAM!

Wat jullie doen, da’s topsport.



Van 14 tot 20 november zetten we de ILvA-medewerkers 
graag opnieuw in de bloemetjes. Tijdens de week van het 
afvalteam roepen we op om extra te supporteren voor 
onze medewerkers. Ze leveren elke dag een topprestatie 
om je afval in te zamelen. Voor ons zijn het in elk geval 
kampioenen!

Wanneer je je afval aanbiedt, een bezoek aan het 
recyclagepark brengt of belt naar de collega’s van het 
onthaal, toon dan gerust je appreciatie voor het werk dat 
ze doen. Een vriendelijk woord of gebaar doet wonderen!

Supporter je ook mee? Hang gerust een boodschap aan je 
afvalcontainer, PMD-zak, glasbak of papier/karton. Bij je 
gemeente kan je ook een sticker oppikken die je op een 
zichtbare plaats kan kleven. Je kan die ook gerust hieronder 
uitknippen en ergens hangen. Zo zien onze ploegen dat je 
fan bent. 

Meer info? Volg ons op Facebook of neem een kijkje op 
www.ilva.be. 



ELKE WEEK 
EEN MARATHON LOPEN,
OOK DA’S TOPSPORT.

WEEK VAN HET
AFVALTEAM

14-20 NOVEMBER 2022

Supporter extra hard voor jouw afvalteam.
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Asbest werd vroeger vaak gebruikt. Denk maar aan golfplaten op het dak of leien aan de zijgevel. Maar ook 
plantenbakken, schouwen of legplanken werden met asbest gemaakt. Het is echter een gevaarlijk goedje, waar je 
voorzichtig mee moet omgaan. Het inademen van de asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. 
Verwijder asbest dus op een veilige manier!

Hechtgebonden asbest mag je zelf verwijderen, niet-hechtgebonden asbest ben je verplicht door een gespecialiseerde 
firma te laten aanpakken. 

Asbest veilig 
verwijderen

Asbestwerken goed voorbereiden 
• Draag steeds een mondmasker, wegwerpoverall, 

handschoenen en afspoelbare schoenen. 
• Sluit ramen en deuren als je asbest wegneemt uit 

een gebouw. Schakel ook het ventilatiesysteem uit. 
• Dek de vloer en andere materialen goed af met folie 

om loskomende stukken op te vangen.

Asbest veilig verwijderen 
• Vermijd stof door het asbest te bevochtigen of te 

fixeren. 
• Demonteer asbestelementen door ze één voor één 

met de hand los te maken of los te schroeven.
• Gebruik daarom alleen handwerktuigen en geen 

mechanische werktuigen zoals zagen, boor- en 
schuurmachines of slijpschijven. Mechanische 
werktuigen maken asbestvezels los en dat is 
gevaarlijk.

• Breek het asbest niet.
• Gooi het asbest nooit, maar breng het voorzichtig 

naar de begane grond.

Asbestwerken veilig afronden
• Verpak het asbestafval dubbel en zo intact mogelijk.
• Vouw de verontreinigde afdekfolies op en verpak ze 

met het asbestafval.
• Heb je binnenshuis asbest verwijderd? Stofzuig niet! 

Maak alles schoon met water. Verpak gebruikte 
dweilen of doeken dubbel en voer ze samen met het 
asbestafval af. Verlucht het gebouw nadien goed.

• Reinig de balken waarop de platen bevestigd waren 
met een natte doek.

• Reinig al je werkmateriaal, inclusief je ladder.
• Spoel je schoenen buiten af.
• Doe de wegwerpoverall en het stofmasker (als laatste) 

uit en voer die ook verpakt af met het asbestafval.

Hoe ga je veilig om met asbest?



Hoe aanvragen?

• Log in op je Mijn ILvA account (www.ilva.be)
• Vraag je plaat- en/of kuubzakken (maximaal 5 zakken) aan.
• Kies een recyclagepark waar je het pakket wil ophalen.
• Per aangevraagde zak gaat er automatisch 30 euro van je afvalrekening.
• Na je aanvraag ontvang je een bevestigingsmail, waarmee je na 3 werkdagen de zakken kan ophalen. 
• Je ontvangt op het recyclagepark ook 2 sets met persoonlijke beschermingsmiddelen en een folder. 
• De verwerker neemt contact met je op om een afspraak te maken voor de inzameling.

Asbest naar het recyclagepark brengen
Je bent welkom met hechtgebonden asbest op de recyclageparken, maar enkel op dinsdag en donderdag tussen 16u 
en 19u in de dan geopende parken. Elk gezin heeft jaarlijks recht op de gratis aanvoer van 200 kg hechtgebonden 
asbest op het recyclagepark. 

Waarheen met 
het verwijderde asbest?
Het hechtgebonden asbest kan je door ILvA aan huis laten ophalen of kan je naar het recyclagepark brengen.

Inzameling aan huis
Je kan bij ILvA plaat- en/of kuubzakken bestellen, die je vult met hechtgebonden asbest. ILvA haalt de gevulde zakken 
daarna op. We komen per adres maximaal 1 keer per jaar langs voor een ophaling en je kan jaarlijks maximaal 5 zakken 
per adres bestellen. Ook als je meerdere zakken koopt, komt ILvA maar 1 keer langs per jaar en per adres.
Een plaatzak of kuubzak kost 30 euro per stuk. In die prijs zit 1 inzameling en de verwerking van het opgehaalde asbest 
inbegrepen. 

Plaatzak

Een rechthoekige plaatzak 
is voor de afvoer van 
asbestgolfplaten. 
Max: 13 platen, 30 m² of 
400 kg 
Formaten:
L 310 x B 110 x H 30 cm

Kuubzak

Een vierkante kuubzak of 
bigbag is voor de afvoer 
leien, bloembakken, 
afvoerbuizen, schouwen… 
Max: 400 kg
Formaten:
L 90 x B 90 x H 120 cm

Verpakt aanbieden!
Je moet je asbest verpakt aanbieden, in een 
stevige, doorzichtige plastic zak of folie! 
Zorg ook dat de folie of plastic zak goed is 
dichtgemaakt, al dan niet met tape.



Bos op oude stortplaats
Tot midden jaren negentig werd er afval 
gestort op de oude stortplaats van Voorde, 
die door ILvA wordt beheerd. Vandaag 
groeien er meer dan 20.000 bomen.

In 2019 heeft ILvA een bos aangeplant van 
10 hectare op de afgedekte stortplaats. Dit 
gebeurde met subsidies van de Vlaamse 
overheid en in samenwerking met Bos+, een 
organisatie die zich inzet voor bosbehoud, 
beter en meer bos. 

Na het afdekken van de stortplaats, werd 
eerst meter grond aangevoerd, zodat er 
voldoende grond beschikbaar is voor de 
wortels van ondiepwortelende bomen. 
Meer dan 20.000 streekeigen bomen, zoals 
hazelaars, eiken, berken en lijsterbessen 
gingen uiteindelijk de grond in. 

Het was met de afgelopen droge zomers 
spannend of de bomen voldoende zouden 
wortelen en groeien, maar een controle 
afgelopen augustus liet zien dat zowat alle 
bomen de droogte hebben overleefd. 

Aanpassingen Mijn ILvA OPGELET: 
nieuw e-mailadres 
Mijn ILvA
Vanaf 7 november 2022 wijzigt het e-mailadres 
van waaruit ILvA de betalingsuitnodigingen 
verstuurt. Het bestaande no-reply@inovim.eu 
wordt vervangen door no-reply@mijnilva.be. 
Kijk dus zeker je spam na als je een e-mail van 
ons verwacht!

Op bovenstaand adres kan je niet antwoorden. 
Heb je een vraag voor ons? Mail dan enkel naar 
info@ilva.be. 

Twijfel je aan de echtheid van een e-mail van ILvA? 
Check dan je betalingsuitnodigingen via je Mijn 
ILvA account. Je vindt er alle gegevens over het 
rekeningnummer van ILvA en de gestructureerde 
mededeling die uniek is voor jouw gezin.

Wie regelmatig zijn afvalverbruik online raadpleegt, zal het 
al gemerkt hebben. We hebben een nieuwe overzichtelijke 
pagina gemaakt met je afvalverbruik en -rekening. Je ziet nu in 
een oogopslag hoeveel afval je hebt aangeboden en hoeveel 
dat heeft gekost. En wie zijn cijfers graag analyseert, kan ze 
vanaf nu exporteren naar Excel. 

Heb je nog geen Mijn ILvA account?
Maak er dan snel één aan. Dat kan eenvoudig via www.ilva.be. 
Registreer je en bekijk al je afvalcijfers online. Je kan er ook 
gemakkelijk de inzameling van grofvuil of snoeiafval/tuinafval 
aanvragen. 

Ontvang je betalingsuitnodigingen digitaal.
Zoals je weet, stuurt ILvA je een betalingsuitnodiging wanneer 
je saldo onder 12,50 euro of 0 euro zakt. Deze uitnodiging 
wordt standaard op papier verstuurd. Dat zorgt voor heel wat 
papierafval natuurlijk. Verklein deze afvalberg door aan te 
duiden dat je de betalingsuitnodigingen enkel nog via e-mail 
wenst te ontvangen. Vink dit aan in je account en je ontvangt 
geen brief meer. Je kan dit ten allen tijde opnieuw aanpassen.



Hoezo, je kerstboom nodig?
We willen met je kerstbomen broeikasgassen uit de atmosfeer 
houden. Hoe? Door de bomen kort maar hevig op te warmen 
tot zo'n 650°C, zonder toevoeging van zuurstof. Dit proces heet 
pyrolyse, zoals ook gebeurt bij het roosteren van koffiebonen. 

Tijdens de pyrolyse worden de bomen omgezet naar pure 
koolstof. Na de pyrolyse blijft er warmte en zogenaamde biochar 
over. Dit is een biologische houtskool, waarin een groot deel 
van de CO2 die de boom gedurende zijn leven uit de lucht heeft 
opgenomen, vastligt.

Via deze methode houden we de koolstof vast voor lange 
tijd en tegelijkertijd produceren we fossielvrije warmte die in 
droogprocessen kan gebruikt worden.

De biochar kan dan gebruikt worden als bodemverbeteraar, als 
toevoeging in potgrond, bouwmateriaal of als filtermateriaal in 
lucht- en waterzuivering. 

Met jouw kerstboom kan je dus actief bijdragen aan een 
duurzaam circulair systeem. Op termijn wil ILvA deze methode 
toepassen op al het houtig materiaal dat op de recyclageparken 
bij het groenafval terechtkomt.

Breng je kerstboom in januari.
Breng je kerstboom (zonder grond, pot en versieringen) tussen 
1 en 31 januari naar het recyclagepark van jouw keuze, tijdens 
de openingsuren. In ruil krijg je van de parkwachter een zak met 
compost (40 liter). 

Breng in januari 
je kerstboom naar 
het recyclagepark 
en krijg gratis 
compost
ILvA is in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en 
Pro Natura een innovatief proefproject gestart en daar hebben 
we je kerstboom voor nodig. 

Haalt ILvA de kerstboom nog op aan huis?
Ja, we komen zeker nog langs in januari om de 
kerstboom in te zamelen. Alleen kunnen die 
bomen niet gebruikt worden voor het pyrolyse-
project. Omdat ze meegenomen worden in de 
GFT-wagens, zijn ze te vervuild om er biochar van 
te maken. Ze worden wel gecomposteerd samen 
met het ingezamelde GFT. Ook mooi, natuurlijk. 
Maar niet circulair, zoals de kerstbomen die je in 
januari naar het recyclagepark brengt. 

Samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen.
ILvA en de provincie zijn verheugd dat deze samenwerking tot 
stand is gekomen. ‘De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt 
voluit de transitie naar een circulaire economie. Vanuit onze 
specialisatiestrategie, genaamd Innovation Playground, mikken 
we dan ook sterk op bio-economie. Met plezier zetten we daarom 
onze schouders onder initiatieven die nieuwe economische 
activiteiten in de biogebaseerde economie ontwikkelen.’ An 
Vervliet – gedeputeerde bevoegd voor Economie.

Je kerstboom

Het eindresultaat: biochar

De pyrolyse
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Vacatures
Communicatiemedewerker/GAS-vaststeller 
ILvA wil inzetten op handhaving en breidt de dienstver-
lening uit met de controle op sluikstorten via camera-
bewaking. Een flinke uitdaging en jij kan hierbij helpen 
als GAS-vaststeller! Daarnaast hebben we je nodig om 
als communicatiemedewerker de dienst communicatie 
te versterken. Een ideale job dus voor iemand die zich 
bekommert om het milieu en anderen graag aanmoedigt 
minder afval te hebben. 

Planner-coach inzameling 
Als planner-coach inzameling ben je verantwoordelijk 
voor het plannen, organiseren, coördineren en opvolgen 
van de uitvoering van de activiteiten van de dienst inza-
meling en overslag.

Je vindt alle info op www.ilva.be.

Zaterdag 3 december 2022
’t Gasthuys Stedelijk museum
Oude Vismarkt 13
9300 Aalst

Zaterdag 4 maart 2023 
Wereldhuis 
Nieuwbeekstraat 35
9300 Aalst

Zaterdag 3 juni 2023 
Stedelijk Onthaalcomplex 
Keizershallen
Keizersplein 21b
9300 Aalst
 

Zaterdag 10 december 2022
(10u00 tot 16u30 - inschrijven doe je 
ter plaatse en kan tot 15u) 

Locatie
De Bron
Kerkevijverstraat 19A, 9340 Lede

 

Repair cafés Tijdens een repair café probeert een vrijwilliger je elektro, kledij of andere kapotte 
spullen te herstellen. 

Zaterdag 2 september 2023 
Waterdienst 
Louis Paul Boonstraat 1
9300 Aalst

Zaterdag 2 december 2023 
’t Gasthuys Stedelijk museum 
Oude Vismarkt 13
9300 Aalst 

Locatie: 
Maboel 
Laurens De Metsstraat 21, 9620 Zottegem

Jaarlijks mag elk gezin 125 kilogram recycleerbaar af-
val gratis naar het recyclagepark brengen. Dit is niet 
enkel het afval waar je al een recyclagebijdrage voor 
betaald hebt of waar er een aanvaardingsplicht voor 
bestaat, maar ook al het ander recycleerbaar afval. 

Wist je dat in 2021 per inwoner gemiddeld 111 kilo-
gram afval naar het recyclagepark werd gebracht? Dat 
is alle afval samen, zowel recycleerbaar als niet-recy-
cleerbaar. Met het bestaande ILvA-systeem doe je dus 
zeker profijt. 

Wil je toch een aantal afvalsoorten onbeperkt gratis 
brengen? Dat kan. Maar dan vragen we je om de 
zogenaamde afstandsverklaring te ondertekenen.  
Dan doe je afstand van je recht op 125 kilogram 
recycleerbaar afval, in ruil voor de mogelijkheid om 
onbeperkt bepaalde afvalsoorten gratis te brengen. 
Wanneer je de afstandsverklaring ondertekent, 
worden alle andere recycleerbare afvalsoorten wel 
betalend.

Je kan de afstandsverklaring voor 2023 tot 15 
december 2022 ondertekenen via onze website. 

Afstandsverklaring 
recycleerbaar afval

Lede Aalst 

Zaterdag 29 oktober 2022 
Zaterdag 19 november 2022 
Zaterdag 17 december 2022 
(13u30 tot 17u00)

Zottegem

(11u00 tot 16u30 - inschrijven uiterlijk tot 15u)


