
juni 2016 — editie 50 | Beveren - Kruibeke - Zwijndrecht

In de vorige afvalkrant las je wat er 
gebeurt met de afvalsoorten die je op 
de betalende zone van het recyclage-
park aflevert. In deze editie nemen we 
je mee op de reis die de afvalsoorten 
van de gratis zone maken. Je ontdekt 
dat afval geen afval is, maar nieuwe 
grondstof. Bijna alles kan hergebruikt 
worden!

Metaal: Metaal (of "schroot") wordt ontdaan 
van mogelijke schadelijke stoffen, gesorteerd 
en vermalen. Zowel ijzer als aluminium, koper, 
lood, zink en inox, kunnen opnieuw gebruikt 
worden. De restfractie (mousse, plastics, zand 
e.d.) wordt verder uitgesorteerd. Wat nog over-
blijft (zand) wordt gebruikt in de wegenaanleg.

Bloempotten en plantentrays: Plastic breekt in 
de natuur heel slecht af, maar is uiterst geschikt 
voor recyclage. Bloempotjes en plantentrays 
kunnen meermaals gerecycleerd worden (tot  
o.a. nieuwe bloempotjes en plantentrays). 
Kunststof recycleren bespaart aardolie, een be-
langrijke primaire grondstof. Bovendien wordt 
er per gerecycleerde kilogram kunststof 2,5 
kilogram CO2 emissie vermeden. 

Afgedankte elektrische en elektronische appa-
raten: Elektrische apparaten worden ontdaan 
van schadelijke stoffen (zoals CFK’s), die op een 

milieuvriendelijke manier verwerkt worden. 
Alle andere materialen (metaal, kunststof, glas 
en zeldzame grondstoffen) worden gerecupe-
reerd om hergebruikt te worden. Wist je dat 
uit 1 ton gsm’s 300 g goud wordt gewonnen? 
Uit 1 ton gouderts wordt slechts 3 g goud ge-
wonnen!
Bekijk het filmpje op http://www.recupel.be/
de-recyclagecyclus-1.html

Klein gevaarlijk afval: Van lampen wordt tot 
95% materiaal gerecycleerd. Glas, metaal en 
fluorescentiepoeder worden hergebruikt voor 
de productie van nieuwe lampen.
De grondstoffen uit batterijen worden vooral 
gebruikt voor nieuwe batterijen: o.a. metaal, 
plastic, zink, mangaan, cadmium, nikkel.
Gebruikte frituurvetten en –oliën worden 
voornamelijk gerecycleerd tot biodiesel en tot 
detergenten en smeermiddelen.
Ander gevaarlijk afval vindt, na recuperatie 
van herbruikbare stoffen, een tweede leven als 
brandstof. Van een verfblik bijvoorbeeld wordt 
het metaal gerecupereerd. De inhoud, in dit 
geval verf, wordt verwerkt tot een droge stof 
die verbrand kan worden. 
Slechts 5% van het KGA (labo-afval, injec-
tienaalden, niet-geïdentificeerd afval) kan op 
geen enkele manier nog gebruikt worden 
en wordt verbrand. Daarbij wordt de energie 
gerecupereerd en de rookgassen en assen 
gewassen en gefilterd. Er komen dus geen 
schadelijke stoffen in het milieu. 

De Afvalkrant

W
ie herinnert het zich nog? Op 
15/6/2015 opende Ibogem een 
nieuw recyclagepark in Verre-
broek. Tegelijk introduceerden 

we het diftarsysteem in onze 3 parken, sa-
men met de opsplitsing in een gratis zone en 
een betalende zone met slechts 2 tarieven. 
 
Deze ingrijpende aanpassingen zijn gericht 
op een efficiëntere dienstverlening en een 
beter sorteergedrag. Zoals in vorige en deze 
afvalkrant grondig wordt uitgelegd, kan het 
merendeel van de ingeleverde afvalsoorten 
immers nog perfect hergebruikt of gerecy-
cleerd worden, wat bespaart op grondstoffen 
en energie. Financieel loont dit eveneens. 
Sommige materialen leveren nog inkomsten 
op terwijl voor andere we iets, tot zelfs 
veel, moeten betalen. Deze kosten worden 
natuurlijk doorgerekend aan onze klanten. 
 
In maart  hebben weerom  heel wat vrijwil-
ligers en schoolgaande jeugd deelgenomen 
aan de jaarlijkse zwerfvuilinzameling. Dat 
was een zeer zinvolle, positieve actie, die 
bovendien enkele tonnen afval opleverde. 
Anderzijds toont dit aan dat sommigen toch 
nog een foutief wegwerpgedrag hanteren. 
Dat veroorzaakt milieuschade en uitein-
delijk moet iemand de boel ook opruimen.  
 
In deze afvalkrant willen we dus nogmaals een 
lans breken voor een goed sorteergedrag en 
het vermijden van zwerfvuil. De “portemon-
nee“ en het leefmilieu zullen er wel bij varen! 
 
Roger Heirwegh, voorzitter
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Herbruikbare goederen voor De Kringwinkel: Na een eerste 
visuele selectie door onze medewerkers op het recyclage-
park of aan de brengerspoort worden herbruikbare goederen 
in het magazijn van De Kringwinkel gecontroleerd op hun 
kwaliteit. Zo worden elektrische apparaten getest en indien 
mogelijk hersteld. Elk binnengebracht stuk wordt per soort of 
thema opgeslagen (vb. boeken, kerst). Textiel wordt per kleur 
en seizoen gehangen. 
Goederen hergebruiken betekent een grote winst op 
het vlak van grondstoffen en energie. In 2014 zamelden 
alle Vlaamse Kringwinkels 55 miljoen spullen in, goed voor 
66.000 ton CO2-besparing. Hiermee kan een gemiddelde 
auto 15.000 keer rond de aarde rijden. Ongeveer de helft 
daarvan wordt opnieuw verkocht in een van de 127 winkels, 
en wordt dus lokaal hergebruikt.
Bekijk het filmpje ‘Hoe werkt de Kringwinkel?’ op www.
ibogem.be/kringwinkel/.
Bekijk de foto’s van onze winkels op pagina 4.

Piepschuim: Piepschuim wordt vermalen en verwerkt in 
polystyreenmortel, een isolerende uitvullingsmortel. 

Kurk: Kurk kan perfect gerecycleerd worden. Het is een 
hoogwaardig natuurlijk materiaal. Jammer genoeg belandt 
het meestal na eenmalig gebruik, bv. als wijnstop, bij het 
restafval. Bovendien kan kurk slechts eenmaal om de 10 jaar 
geoogst worden. De ingezamelde kurken worden door onze 
afnemer gesorteerd en vermalen om verwerkt te worden tot 
isolatiekorrels. Het productieproces vraagt weinig energie-
verbruik. 

Textiel en lederwaren
In de containers van Curitas mag je zowel herbruikbaar 
textiel als textielafval deponeren. De containers op de 
recyclageparken worden door onze medewerkers van De 
Kringwinkel gecontroleerd op herbruikbaar textiel, dat ver-
volgens klaargemaakt wordt voor de winkel. De containers 
in het straatbeeld worden door Curitas zelf gecontroleerd 
en gesorteerd. Het grootste gedeelte van de kleding komt 
terecht in Derde Wereldlanden. Een klein gedeelte “exclusie-
ve” kleding wordt na reiniging aangeboden in één van hun 
eigen tweedehandswinkels. Textiel dat niet meer bruikbaar 
is (textielafval) wordt verwerkt tot garens voor de productie 
van tapijten en dekens, voor vulling van matrassen en voor 
poetslappen. Door die werkwijze krijgt zo’n 90% van het 
textiel een tweede leven.

Bedankt om zwerfvuil op 
te ruimen!
Op 17, 18 en 19 maart trokken meer dan 2000 leerlingen en honderden vrij-
willigers uit Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht de handschoenen aan om de 
omgeving netjes te maken. De opbrengst: zo’n 3 ton zwerfvuil. Bedankt en tot 
volgend jaar! 

Wil je graag op regelmatige basis opruimen? Neem contact op met de ge-
meentelijke milieudienst.
Karrewiet (Ketnet) kwam even langs bij de scholen. Bekijk het filmpje op onze 
website (homepagina – Scholen ruimen zwerfvuil op).

Diftar? Betalende zone?
Sinds juni 2015 werken we op elk recyclagepark (Melsele, Rupelmonde en Ver-
rebroek) met het diftarsysteem (geDIFferentieerd TARief). Elk park is ingedeeld 
in een betalende zone en een gratis zone. Op de betalende zone werken we 
met twee tarieven: 0.025 euro per kilogram voor recycleerbare afvalsoorten, 
0.125 euro per kilogram voor niet-recycleerbare afvalsoorten. Het aanmelden 
gebeurt met je identiteitskaart.
Weet je (nog) niet goed hoe het nieuwe systeem in elkaar zit? 
• Vraag de gratis brochure aan de parkwachter. Handig om in je auto te 

bewaren voor het volgende bezoek! 
• Raadpleeg alle informatie op onze website onder ‘recyclagepark’.
• Bekijk het filmpje op onze website (homepagina – Hoe werkt het diftar-

systeem?)

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel



Taxusinzameling
Van 15 juni tot 31 augustus verzamelen we opnieuw taxus in de strijd tegen kanker. 
Vorig jaar zamelden we 72 m³ in, goed voor 3.585 euro. De verzamelboxen staan op 
de gratis zone! 
Meer info op onze website (homepagina - Taxusinzameling).
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Let op!
• Maak de verpakkingen volledig leeg. 

• PMD-verpakkingen mogen een maximum volume hebben van 8 liter. 

• Maak geen plastic bidons vast aan de buitenkant van de PMD-zak.

• Gebruik de PMD-zakken met IBOGEM-logo.

Gooi ENKEL Plastic flessen, Metalen verpakkingen  
en Drankkartons bij PMD. DAT IS KINDERSPEL

Geen andere plastic 
verpakkingen of voorwerpen.

lastic flessen 
en flacons Ook spuitbussen van voedingsmiddelen 

en cosmetica, aluminium schaaltjes 
en bakjes, metalen deksels en 

doppen horen bij het PMD.

etalen 
verpakkingen

Doppen mag je op de  
drankkartons laten zitten.  
Deze worden mee  
gerecycleerd.

rankkartonsD

P
M

De P staat voor plastic flessen en flacons, de M staat voor metalen verpakkingen en de D voor drankkartons.

Plastic flessen Metalen verpakkingen Drankkartons
= P M D

PMD

Kippenhok op de Floraliën
Onze compostmeesters bouwden met natuurlijke materialen (afvalhout, snoeihout, 
leem …) een spectaculair kippenhok voor de Gentse Floraliën. Het kippenhok krijgt een 
mooie plaats bij Ibogem. 

Kippen houden past perfect in een kringlooptuin. Restjes worden met smaak verorbert 
en je krijgt er lekkere eitjes voor in de plaats. Wil jij ook kippen houden?
Download de informatiebrochure via http://www.ibogem.be/composteren/kringloop-
tuinieren/.



Fotoreportage
De Kringwinkel in Melsele werd op-
nieuw ingericht. De pop-up Kringwin-
kel WAAR ANDERS? in Beveren is er 
wegens succes nog steeds. Heb je nog 
geen bezoek gebracht? Volg hier alvast 
een rondleiding. Tot binnenkort!

Kringwinkel Melsele

WAAR ANDERS? Beveren

Meer foto’s vind je in ons fotoalbum op onze 
website: http://www.ibogem.be/kringwinkel/
fotoalbum/
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www.ibogem.be/kringwinkel — facebook.com/dekringwinkelibogem

Kalender Kringwinkel 2016
Zaterdag 25/06
Strips en Tupperware

Zaterdag 2/07
Boekenmarkt

Zaterdag 6/08
Terug naar school

Zaterdag 3/09
Muziek

Zaterdag 17/09
China

Zaterdag 1/10 
Afrika

Zaterdag 15/10
Dag van de  
Kringwinkel
 

Zaterdag 12/11
Houten speelgoed

Zaterdag 26/11
Lego

Zaterdag 10/12
Kerstmarkt en ge-
dekte tafel

Zaterdag 17/12
Strips

De Kringwinkel Ibogem
Open van dinsdag tot zaterdag
Van 10 tot 17 uur
Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele 

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

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van wat 
er in jouw Kringwinkel gebeurt? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Facebook
Volg ons via facebook.
com/dekringwinkelibogem
en op Instagram 


