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Ibogem heeft een nieuw weeg- en 
betaalsysteem voor de drie recyclage-
parken uitgewerkt. Dat systeem maakt 
sorteren gemakkelijker en betalen duide-
lijker. Elk park wordt ingedeeld in een
gratis zone en een betalende zone. 
Binnen de betalende zone bestaan er
nog slechts twee tarieven. 

Zowel in Melsele, Rupelmonde als Verrebroek 
wordt er een diftarsysteem ingevoerd. Diftar 
staat voor ‘geDIFferentieerd TARief’. Dat sys-
teem hanteert het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Afval dat enkel nog verbrand of gestort kan 
worden, zal immers duurder zijn om af te 
leveren dan materialen die nog gerecycleerd 
kunnen worden. Wie goed sorteert, zal dus 
minder betalen.

Recycleren is de norm
De redenering achter het diftarsysteem is 
simpel: materialen die gestort of verbrand 
worden, zijn we kwijt. Nieuwe producten
worden dan met nieuwe grondstoff en gemaakt.
In een tijd waarin materialen en energie schaars
zijn, kunnen we dat niet maken. We (moeten) 
evolueren naar een circulaire economie waarin
grondstoff en zoveel mogelijk opnieuw gebruikt
en gerecycleerd worden.

In haar afvalbeleid baseert Ibogem zich op de 
Ladder van Lansink. De methodes bovenaan op 
de ladder zijn op vlak van milieuvriendelijkheid 

te verkiezen boven de methodes onderaan. 
Preventie, hergebruik en recyclage worden 
de norm. Verbranden en storten moeten we 
vermijden. 

Gratis versus betalend
Om duidelijk te maken wat nog recycleerbaar 
is en wat niet, wordt de redenering doorge-
trokken in de tarieven en het ontwerp van de 
parken. Op elk park komt er een gratis zone en 
een betalende zone. Binnen de betalende zone 
zullen er slechts twee tarieven zijn: 125 euro 
per ton voor wat niet meer recycleerbaar is en 
enkel nog verbrand of gestort kan worden; 25 
euro per ton voor wat nog gerecycleerd kan 
worden. 

Op de gratis zone kan je dit deponeren: afge-
dankte elektrische en elektronische apparaten 
(AEEA), metaal, piepschuim, bloempotten 
en plantentrays, klein gevaarlijk afval (KGA), 
herbruikbare goederen voor De Kringwinkel, 
textiel en kurk. Niet-recycleerbare materialen 
zijn: afvalglas, brandbaar en niet-brandbaar 
grofvuil, asbest. Alle andere materialen zijn 
recycleerbaar (huishoudglas, vlak glas, harde 
plastic, PE-folie, papier en karton, hout, gips, 
zuiver steenpuin, tuinafval). 

De aanpassingen zullen op de drie parken 
(Melsele, Rupelmonde en Verrebroek) ingaan 
vanaf 16 juni. Raadpleeg de extra folder voor 
de tarieven en grondplannen.

De Afvalkrant

S
inds de vorige afvalkrant heeft 
Ibogem een aantal vernieuwingen 
gerealiseerd. Zo zit deze editie in 
een ander kleedje en stellen we 

je ons kersvers bedrijfslogo voor. Surf ook 
eens naar onze vernieuwde website. Stilaan 
verschijnen de nieuwe huisvuilzakken met 
knoopfl apsysteem in het straatbeeld. De prijs 
blijft ongewijzigd. Onze dienst administratie 
vind je nu terug op haar vertrouwde stek, 
maar in gerenoveerde lokalen waardoor 
onze klanten in veel aangenamere en effi  -
ciëntere omstandigheden kunnen worden 
verwelkomd. Begin maart openden we, met 
succes, onze eerste pop-up kringwinkel 
in winkelcentrum de Warande te Beveren. 
Ga er eens een kijkje nemen om kennis te 
maken met de vele aanbiedingen.

Op 15 juni opent het nieuw recyclagepark 
in Verrebroek. Tegelijkertijd voeren we 
het diftarsysteem in de recyclageparken 
Rupelmonde, Verrebroek en Melsele in, 
met een opdeling naar een gratis en een 
betalende zone, met slechts 2 tarieven. De 
infrastructuur in Rupelmonde en Melsele 
moest daarvoor wel worden aangepast. In 
deze afvalkrant gaan we er dieper op in. 

Zo proberen we als Raad van Bestuur, samen 
met ons personeel, de dienstverlening aan 
onze klanten voortdurend te verbeteren. 
Voor en met jullie werken we zodoende 
dagdagelijks aan een duurzaam afval-
beheer. We hopen dat jullie dit waarderen, 
begrip zullen opbrengen voor eventuele 
startproblemen en uiteindelijk alle aanpas-
singen naar waarde zullen schatten.

Hartelijk, 
Roger Heirwegh, voorzitter

Editoriaal Nieuw: Diftarsysteem op 
het recyclagepark
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Belangrijk
Met extra folder over de
nieuwe regeling op het

recyclagepark
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De Ladder van
Lansink
De methodes bovenaan op de ladder zijn op vlak van milieu-
vriendelijkheid te verkiezen boven de methodes onderaan.
 

1. Preventie:
Omgaan met afval begint met het voorkomen van afval. Kies 
voor oplaadbare batterijen, voor herbruikbare luiers, voor een 
boodschappentas i.p.v. een plastic tas, kleef een sticker ‘geen 
reclamedrukwerk’ … 

2. Hergebruik:

Kun je afval niet voorkomen? Probeer het materiaal dan te
(laten) hergebruiken. Breng fl essen met statiegeld terug naar
de winkel. Ze worden uitgespoeld en opnieuw gevuld.
Materiaal dat je zelf niet meer nodig hebt, kun je naar
onze Kringwinkel brengen zodat iemand anders het kan
gebruiken. Herstel het of wees creatief en geef het een andere 
bestemming.

3. Recyclage:

Door recyclage wordt van afvalstoff en een nieuw product 
gemaakt. Soms zijn ze grondstof voor hetzelfde product (bv. 
glas wordt glas), soms voor een ander product (bv. petfl essen 
worden fl eecetrui). Om goed te kunnen recycleren, is het 
belangrijk dat er goed gesorteerd wordt. Dat beperkt de 
kosten voor verwerking en bevordert de kwaliteit van het 
eindproduct. 

4. Verbranding met terugwinning van energie:

Ibogem brengt brandbaar afval naar de verbrandingsoven van 
Indaver in Doel. Dat gebeurt op de meest milieuvriendelijke 
wijze. Tijdens de verbranding wordt bovendien energie ge-
recupereerd, de rookgassen worden gewassen en de assen 
behandeld.

5. Storten:

Voor niet-recycleerbaar niet-brandbaar afval doet Ibogem 
een beroep op Hooge Maey in Antwerpen. De impact van de 
stortplaats op het milieu is verwaarloosbaar, de energie in het 
gestorte afval wordt benut en er is nog weinig of geen nazorg 
nodig.

Vergroot de hoop voor Think-Pink

Ibogem schakelt over op een nieuw type
restafvalzak (60l en 30l). De zak zal een han-
diger sluitsysteem hebben, de zogenaamde
wavetopsluiting. De vier fl appen moeten twee 
aan twee over elkaar worden dichtgeknoopt. 
De eerste knoop vormt zo de sluiting en de 
tweede knoop een handvat. Dat systeem 
is handiger en steviger dan de klassieke
trekbandzak. 

De wavetopzak is vorig jaar uitvoerig getest. 
Het resultaat was uiterst positief: meer dan 
90% van het testpubliek was tevreden over 
het systeem en de kwaliteit. De nieuwe
wavetopzakken zijn trouwens 5 cm langer dan 
die van het proefproject. Naast het systeem 
van de sluiting, wijzigt er niets. Het volume, 
de kleur en de prijs van de restafvalzak blijven 
hetzelfde. De oude grijze trekbandzak met 
gele of groene opdruk, mag je nog altijd 
gebruiken. De handelaars zullen ook hun 
stock aan oude zakken uitputten, vooraleer 
de nieuwe zakken aan te bieden. 

Conditioner 
leeg?

Sorteer plastic fl acons bij PMD, ook 
in de badkamer.

Surf naar betersorteren.be 
en ontwar je sorteerkennis!
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Ibogem heeft zichzelf een nieuwe jas
aangemeten! Het vroegere logo ver-
wees naar de verwerking van afval 
in de verbrandingsoven, maar die is 
begin jaren negentig stilgelegd. De 
vrijgekomen ruimte werd ingevuld 
door een Kringwinkel. Verbranding 
maakte plaats voor hergebruik. Een 
mooie klim op de ladder van milieu-
vriendelijkheid! Het nieuwe logo is

een fris, groen blaadje. Ibogem 
zoekt namelijk altijd naar de meest 
duurzame en ecologische oplossing. 
Dat geldt voor de verwerking van de 
verschillende afvalstromen, maar ook 
voor onze eigen werking. Denk maar 
aan het beperken van papierverbruik, 
de installatie van een energiezuinige 
stookketel… Ibogem staat voor duur-
zaam afvalbeheer. 

Jouw mening? Bij een 
nieuwe huisstijl hoort
een nieuwe website.
Neem een kijkje op
www.ibogem.be en
bezorg ons je opmer-
kingen, ideeën, aan-
vullingen …We nemen
ze graag ter harte! 

Nieuwe huisstijl

Vergroot ook dit jaar de hoop voor vele kankerpatiënten. Het enige wat je moet 
doen is je taxushaag snoeien tussen 15 juni en 31 augustus. Het jonge snoeisel 
mag je helemaal gratis naar het recyclagepark brengen. Let er op dat het snoeisel
vrij is van aarde, onkruid of ander bladafval. 

Een taxushaag bevat baccatine, de grondstof die nodig is voor de aanmaak van 
geneesmiddelen tegen kanker. 95% van de baccatine wordt gebruikt voor borst-
kankerbestrijding. Daarom koos afvalintercommunale Ibogem als begunstigde 
van de opbrengst voor een vzw die er nauw bij betrokken is. Vzw Think-Pink 
is de nationale borstkankercampagne die sensibiliseert en wetenschappelijk 
onderzoek fi nanciert. De opbrengst van de taxusinzameling 2015 gaat integraal 
naar vzw Think-Pink. 

Nieuw recyclagepark
Verrebroek
Na de vraag van Remo-Frit in verband met een mogelijkheid om 
hun terreinen uit te breiden, werd beslist om het huidig recyclage
park in Verrebroek te verkopen. Er werd een nieuw recyclage-
park gebouwd op de uitbreiding van hetzelfde bedrijventerrein 
(Aven Ackers, zone E, Havinkbeekstraat 28). Bij de indeling van 
het recyclagepark werd het nieuwe diftarsysteem gehanteerd. 
Het park opent vanaf 16 juni.

Meer info:

www.ibogem.be
www.vergrootdehoop.be
www.think-pink.be

DOWNLOAD
RECYCLE!

en vergeet nooit meer uw
afval buiten te zetten

Nieuw type restafvalzak
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Met een pop-up store van 250 m² op een top- 
locatie, had De Kringwinkel Ibogem in maart een 
primeur: we waren de eerste in Vlaanderen 
om dat te realiseren. Na drie maanden kan de 
primeur ook succesvol genoemd worden. De 
pop-up lokt geen klanten weg uit de Kring-
winkel in Melsele, maar zorgt voor een ander 
publiek. 90 procent van het cliënteel dat er over 
de vloer komt, is nieuw. Een win-win situatie 
dus, want de pop-up geeft ons ook meer plaats 
om onze vintage kleding en retro spullen te 
tonen.

WAAR ANDERS?

Bij WAAR ANDERS? in winkelwandelstraat De 
Warande in Beveren vind je een selectie aan 
vintage kleding, fietsen, boeken, cd’s en dvd’s 
gepresenteerd in een origineel interieur. De 
pop-up store kreeg de naam WAAR ANDERS? 

Die naam verwijst niet alleen naar De Warande, 
maar vooral naar het unieke concept van De 
Kringwinkel. Waar anders vind je spullen die 
origineel, kwaliteitsvol en betaalbaar zijn, en 
bovendien goed voor het milieu en de maat-
schappij? 

Wie kringt, die wint!
Het hergebruiken van spullen, ook gekend als 
‘kringen’, levert veel voordelen op. Het betekent 
minder afval, minder verbruik van grondstoffen 
en minder CO2-uitstoot. Enkele cijfers voor 
De Kringwinkel Ibogem in Melsele bevestigen 
een positieve trend. In 2014 bleef het aantal 
klanten stabiel, maar werden er opvallend meer 
artikelen verkocht. Bijna 70 procent van de bin-
nengebrachte goederen werd weer verkocht. 
Dat vertaalt zich in een forse stijging van het 
aantal kilogram hergebruik per inwoner. In 
2013 was dat nog 3,8 kg per inwoner. In 2014 
al 4,7 kg. 
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Succesvolle 
pop-up store
In maart opende Ibogem een extra 
stek voor De Kringwinkel in het 
grootste winkeldorp. De pop-up 
winkel in Beveren heeft al heel wat 
shoppers verwelkomd in de wondere 
wereld van tweedehands goederen.

www.ibogem.be/kringwinkel — facebook.com/dekringwinkelibogem

WAAR ANDERS?
Nog tot 30 juni
Open van maandag tot zaterdag
Van 10 tot 18 uur
De Warande 46, 9120 Beveren 

De Kringwinkel Ibogem
Open van dinsdag tot zaterdag
Van 10 tot 17 uur
Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele
Volg ons op facebook.com/dekringwinkelibogem 

Kalender Kringwinkel 2015

Zaterdag 13/06
strandartikelen

Zaterdag 27/06
strips 

Zaterdag 04/07
boekenmarkt

Zaterdag 08/08
terug naar school

Zaterdag 29/08
Tupperware

Zaterdag 05/09
muziek

Zaterdag 12/09
fietsen

Zaterdag 19/09
 China

Zaterdag 03/10
Afrika

Zaterdag 17/10
Dag van de 
Kringwinkel: Retro, 
Vil&Boch, veiling

Zaterdag 24/10
Halloween

Zaterdag 14/11
houten speelgoed

Zaterdag 21/11
Repair Café

Zaterdag 28/11
lego & playmobil

Zaterdag 05/12
kerstmarkt & feesttafel

Zaterdag 19/12
strips

Wie kringt, 
die wint!

Wie spullen binnenbrengt, wint 
een goed gevoel. Wie leuke 

producten op de kop kan tikken 
voor een lage prijs, idem dito. 

De natuur wint, dankzij goederen 
die een tweede leven krijgen 
5000 medewerkers winnen, 

want zij hebben een 
toffe job!


