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Mooie inzamelcijfers 2017
Hoeveel afval hebben we vorig jaar ingezameld? Hoeveel bezoekers waren er op het
recyclagepark? Ibogem moet als opdrachthoudende vereniging verantwoording afleggen aan haar drie gemeenten: Beveren,
Kruibeke en Zwijndrecht. Elk jaar wordt een
overzicht gemaakt van de cijfers van het
voorbije jaar.

J

ammer genoeg zijn er nog
steeds mensen die sluikstorten of
blikjes, plastic verpakkingen en
sigarettenpeuken zomaar weggooien.
Zij verontreinigen niet alleen ons leefmilieu,
maar veroorzaken bovendien een grote
maatschappelijke
kost
(minstens
66
miljoen euro). Dat is weggegooid geld.
Gelukkig
kunnen
we,
naast
het
gemeentepersoneel, rekenen op een
groeiende groep vrijwilligers die op
regelmatige basis hun buurt of wijk proper
houden. Daarnaast blijft de jaarlijkse
zwerfvuilactie een stijgend succes. Proficiat
aan deze enthousiaste opruimers en dank
voor hun inzet! Een kleine inspanning
van iedereen zou evenwel hun werk
grotendeels overbodig kunnen maken.

V.U.: Roger Heirwegh, Schaarbeekstraat 27, 9120 Beveren

Anderzijds blijkt uit de hiernaast vermelde
inzamelcijfers dat we bij Ibogem goed
scoren. Ook onze recyclageparken lokken
duidelijk veel bezoekers. Daarom hebben
we trouwens op het recyclagepark van
Melsele, na een aantal infrastructurele
aanpassingen,
recent
een
tweede
weegbrug in gebruik genomen zodat de
files tot een minimum worden herleid.
Misschien nog een paar tips: kom langs
tijdens het kringloopweekend en start
zelf met composteren. Of bezoek onze
gerenoveerde Kringwinkel in Melsele.
Al een deugddoende vakantie gewenst!

Roger Heirwegh, voorzitter

Ontspullen:
Doe je mee?
p. 4

in. Het ‘PMD-residu’, of hetgeen toch foutief in
de PMD-zak werd aangetroffen, betrof 11,34%.
Dat ligt nog ver onder het Belgisch gemiddelde
(meer dan 15%).

PMD
1.034,17 ton
12,38 kg/inw

Restafval

Meer textiel

9.758,34 ton
116,84 kg/inw

Omwille van het matige succes, werden er in
2017 geen textielinzamelingen meer aan huis
georganiseerd. De containers op openbaar domein bewijzen wel hun nut: er werd meer dan
100 ton textiel meer ingezameld dan in 2016.

Restafvalcijfer onder de norm
Bijna 117 kg restafval werd er per inwoner
huis aan huis opgehaald in 2017. Brengen we
daarbij ook het percentage zwerfvuil, veegvuil,
straatvuilbakjes en vergelijkbaar bedrijfsafval in
rekening, zoals wordt voorgeschreven, dan komen we aan 142,13 kg restafval per inwoner.
Daarmee vielen we in 2017 net onder de ons
opgelegde norm van 143 kg per inwoner.

Laag PMD-residu
Wat PMD betreft, doen we het nog steeds goed.
In 2017 zamelden we zo’n 12 kg per inwoner

Wil je weten waar er textielcontainers in jouw
buurt staan? Kijk op onze website bij ‘Waarheen met textiel?’.

Textiel
486,46 ton
5,82 kg/inw
Lees verder over het recyclagepark op p. 2

Winnaars wedstrijd
In de vorige Afvalkrant (december 2017) vroegen we ‘Wat mag niet bij papier-karton? - Een krant, een pizzadoos (vuil afgebeeld), een kartonnen doos of
wc-rolletje?’. Op die vraag antwoordden 461 mensen juist. Een vuile pizzadoos
mag niet bij papier-karton gesorteerd worden. Waarom lees je in de advertentie hiernaast.
Op donderdag 1 maart mochten de winnaars hun prijs in ontvangst nemen. De
hoofdprijs, een tablet Apple iPad 128 GB, ging naar Michaela Pottiez uit Burcht.
De tweede en derde prijs, een jaarabonnement op Het Nieuwsblad digitaal,
gingen naar Lea Staessens uit Melsele en Evy Sels uit Zwijndrecht.

(vervolg p. 1)

Iets meer bezoeken aan recyclagepark
In 2017 kwam er zo’n 6% meer bezoekers naar de verschillende recyclageparken. In totaal werd bijna 9% meer materiaal
binnengebracht. Het stijgend aantal inwoners zorgt voor meer
bezoeken, maar vooral de hogere aanvoer van groenafval
heeft vorig jaar een rol gespeeld (zo’n 2.780 ton). De goede
weersomstandigheden gaven aanleiding tot een aanvoer
van 400 ton groenafval meer dan in 2016. We stellen vast dat
veel inwoners enkel en alleen voor groenafval naar het park
komen. 25% bezoekt zowel de gratis als de betalende zone.
BEZOEKERS RECYCLAGEPARKEN 2013-2017

Geslaagde zwerfvuilactie
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Voor het derde jaar op rij bundelden de gemeenten Beveren, Kruibeke en
Zwijndrecht in maart de krachten voor een grote lenteschoonmaak. Zo’n 4.300
leerlingen en 260 vrijwilligers hielpen mee. En dat was nodig. Er werd iets
minder dan 3 ton zwerfvuil opgehaald.
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Raadpleeg het volledige jaarverslag op www.ibogem.be
bij ‘Over Ibogem’ - ‘Verslagen’.

Helft zwerfvuil gerecyleerd
Zwerfvuil werd gescheiden ingezameld. Deelnemers gingen op pad met
restafvalzakken, PMD-zakken, glaskratten en grofvuilcontainers. Van het totale
gewicht aan zwerfvuil, was 45% restafval. Bijna 43% was hout, metaal, banden,
grofvuil. Zo’n 6% was nog zuivere PMD en nog eens 6% was glas. Meer dan de
helft van het zwerfvuil kon met andere woorden gesorteerd worden en gerecycleerd. Dubbele winst dus voor het milieu: het zwerfvuil brengt niet langer
schade toe aan de natuur en het vond een tweede leven als grondstof.
Bekijk alle foto’s op onze website bij ‘Net opgeruimd - Fotoalbum’.

Nieuwe vrachtwagen
Heb jij onze nieuwe vrachtwagen al zien rijden? Hij voldoet
aan de huidige Euro 5-norm, dat wil zeggen dat hij heel wat
minder roet en CO2 uitstoot dan de vorige vrachtwagen. Elke
verplaatsing die we met deze vrachtwagen of een ander
voertuig uitvoeren, proberen we zo efficiënt mogelijk te doen.

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel
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Kringloopweekend

SORTEER JIJ
LEKKELOOS?
VUIL EN VETTIG PAPIERKARTON VERSTOREN
HET RECYCLAGEPROCES.
Daarom horen gebruikte papieren zakdoekjes, keukenpapier, tissues
of luiers niet thuis bij je papier-karton.
Ook behangpapier, gebruikte koffiefilters en besmeurde taart- en
pizzadozen gooien roet in het eten. Hetzelfde geldt voor klantenkaarten, productstaaltjes, drankkartons en ‘zilverpapier’.

In heel Vlaanderen organiseren vrijwillige kringloopkrachten activiteiten in het
teken van ‘Compost, jouw smaakmaker’. Van eind mei tot begin juli vinden er acties
plaats in dit thema.

Houd de kringloop gesloten
Compost maakt van je afval grondstof,
maakt je bodem gezond, maakt je oogst
rijker en komt je tuin ten goede. Het is dan
ook niet moeilijk om compost te eren (of
was het te composteren?).
De Kringloopkrachten tonen je hun zelfbereide compost en laten je kennis maken
met de voordelen die het hen opleverde.
Verder delen ze met jou hun tips voor
andere kringlooptechnieken, zoals kippen
houden, een insectenhotel maken, mulchen.

Waar en wanneer
•
• Verwijder de plastic folie bij
het sorteren van tijdschriften
en folders.
• Hou je buurt vrij van zwerfvuil
door je papier-karton vast te
binden.

•

zaterdag 2 juni en zaterdag 16 juni
9 - 15 u Lesseliersdreef 51b, Beveren
zaterdag 9 en zondag 10 juni
10 - 16 u Gravin Margaretalaan 8, Rupelmonde
Hier kan je meteen je eigen insectenhotel maken! Materiaal is ter plaatse.

Wees er vroeg bij, de eerste bezoekers krijgen een paar tuinhandschoenen en
receptkaartjes van Red de restjes!

Wil je al meteen starten?
Koop een compostvat bij Ibogem voor 11 euro, spaar GFT-labels uit en maak je
eigen bodemverbeteraar. De kringloop sluiten, is op ieder vlak winst!
Op onze website bij ‘composteren’ vind je instructiefilmpjes.

2e weegbrug Melsele
Vorig jaar werden er een aantal werken uitgevoerd om de doorstroming op het recyclagepark van Melsele te verbeteren, zoals een aangepaste inrit voor de groenzone en
een verbreding van de weg. De druktebarometer werd gelanceerd, waardoor je online
kan zien of het druk is of niet op het recyclagepark en zo je bezoek zelf optimaal kan
inplannen.
Eind 2017 werd echter vastgesteld dat er nog wachtrijen zijn aan de uitgang. Door de
vlotte afhandeling bij de ingang komen er te veel en te snel opeenvolgende voertuigen
binnen waardoor het drukker wordt aan de uitgang. Om dat probleem op te lossen,
werd een tweede weegbrug aan de uitgang voorzien. De kostprijs bedroeg € 75.000.

Geen taxusinzameling meer
Het jonge snoeisel van taxus bevat baccatine, een
grondstof voor de aanmaak van Taxol, een geneesmiddel tegen diverse vormen van kanker. Initiatieven
zoals ‘Vergroot de hoop’ stimuleerden de inzameling
van taxus, maar door het grote succes is de nood aan
grondstof bij de farmaceutische industrie momenteel
gedaald. Dat is goed nieuws, maar zorgt er ook voor
dat Ibogem, net zoals heel wat andere afvalintercommunales in Vlaanderen, geen taxus meer apart
inzamelt. Inwoners kunnen hun taxussnoeisel als
tuinafval aanbrengen op het recyclagepark.
In 2017 verzamelden de inwoners van Beveren,
Kruibeke en Zwijndrecht nog 73 m³ taxus (of 11 ton).
Daarvoor kon € 552,55 gedoneerd worden aan de
Stichting tegen Kanker. Ibogem bedankt iedereen
die de afgelopen jaren met veel inzet taxus snoeide
voor het goede doel.
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www.ibogem.be/kringwinkel — facebook.com/dekringwinkelibogem

Doe-tips om te ontspullen:
minder maakt blij!
Ontspullen betekent dat je afscheid neemt
van alle dingen die je eigenlijk niet meer
nodig hebt. Op die manier creëer je meer
ruimte in je huis, maar ook in je hoofd. We
geven je graag 5 tips waarmee ook jij aan
de slag kan.
“Collect memories, not things”, dat is het
motto van elke ontspuller. Ontspullen is tegenwoordig een echte trend! Maar hoe pak je het
nu concreet aan? Hoe beslis je wat je houdt en
wat weg mag? En hoe voorkom je dat je kasten
niet snel weer helemaal vol zitten?
1.
Bekijk je huis door een andere bril
Zelf zie je vaak je eigen rommel niet meer.
Bekijk alles eens als een buitenstaander. Neem
foto’s van de verschillende kamers en zie meteen welke hoekjes moeten aangepakt worden.
2. Hak knopen door
Stel je bij elk voorwerp twee vragen: 1. Maakt

dit me blij? 2. Gebruik ik dit vaak? Is het antwoord op één van de twee vragen “ja”, dan mag
dat voorwerp terug in de kast. Zeg je echter
tweemaal “nee”? Doe het dan weg.
3.
Geef de nee-stapel een tweede leven
Voorwerpen die jij niet meer nodig hebt, maar
die wel nog in goede staat zijn, kan je naar De
Kringwinkel brengen of gratis laten ophalen.
4. Wees realistisch
Wat je jarenlang verzameld hebt, dat werk je
niet in één dag weg. Begin klein, zodat je snel
resultaat ziet en het opruimen niet meteen
weer opgeeft.
5. Koop bewust
Helemaal ontspuld? Hou je dan vanaf nu aan
deze regel: “iets nieuws kopen, betekent iets
anders wegdoen”. Koop voortaan ook bewust,
nieuw of tweedehands. Spring regelmatig binnen in De Kringwinkel of spreek af met familie
of vrienden om grote aankopen te delen.

Meer dan 4 kg
hergebruik per
inwoner
Bedankt! In 2017 brachten jullie per inwoner
gemiddeld 4,12 kg spullen binnen die opnieuw werden verkocht en dus een tweede
leven kregen. Op die manier daalt de afvalberg en wordt er vermeden dat er nieuwe
grondstoffen moeten gebruikt worden voor
de productie van nieuwe spullen.

Vooral meubelen en textiel
Meubelen (40%) en textiel (16%) werden het
meest binnengebracht in onze Kringwinkel,
gevolgd door boeken, huisraad en vrijetijdsKRINGWINKEL
2017
- BINNENGEBRACHTE GOEDEREN
spullen (elk
11%).
Vervoersmiddelen
2%

Boeken - muziek multimedia
11%
Vrije tijd
11%

Textiel
16%

Elektro
8%

Doe het zelf
1%

Huisraad
11%

Meubelen
40%

Pop-up Re-Post
gesloten
In april 2017 kregen we de kans om een
tijdelijke pop-upkringwinkel te openen in de
Statiestraat in Zwijndrecht. Wegens succes kon
de winkel opnieuw geopend worden. In maart
dit jaar kregen we echter bericht dat er voor
het pand een huurder was gevonden. Sinds 20
april is Re-Post gesloten.
Wie de weg vond naar Zwijndrecht, vindt vast
en zeker ook de weg naar Melsele en Beveren!
WAAR ANDERS? Beveren is nog tot 30 juni
open.

Heb je onze vernieuwde benedenverdieping in Melsele al gezien?

De Kringwinkel Ibogem

WAAR ANDERS?

Facebook

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

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

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

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in
via de website!

Kalender Kringwinkel 2018
Zaterdag 2/06

Zaterdag 7/07

Zaterdag 8/09

Zaterdag 22/09

Zaterdag 1/12

Strandartikelen

Boekenmarkt

Muziek

Afrika

Zaterdag 15/09

Zaterdag 20/10

Kerstmarkt
Lego & Playmobil

China

Dag van De
Kringwinkel
Halloween

Zaterdag 23/06
Tupperware

Zaterdag 18/08
Terug naar school
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