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De overschakeling van grijze zakken naar 
een diftarcontainer voor restafval was voor 
iedereen aanpassen: voor jou, maar ook 
voor onze ophalers. We nemen je graag 
mee op hun ronde voor diftar rest.

Heb jij de containers gezien op bovenstaande 
foto’s? De foto’s werden steeds langs twee 
kanten genomen om het verschil aan te tonen. 

Als de container op de oprit staat, is hij minder 
zichtbaar voor onze ophaler en is het niet dui-
delijk of de container al dan niet mag geledigd 
worden. Een container die achter een haag 
of brievenbus staat, loopt het risico om niet 
geledigd te worden. Vergeet niet dat er ook ‘s 
morgens, in het donker, wordt opgehaald.

Plaats de container goed zichtbaar en aan 
de rand van de openbare weg voor je 
eigen perceel. 

De container is ergonomischer dan de grijze 
zakken van vroeger. Onze ophalers moeten 
geen tonnen afval meer tillen. Maar containers 
die met het handvat naar een huis of haag 
staan, zijn niet zo handig. Ze moeten immers 
eerst gedraaid worden vooraleer ze naar de 
ophaalwagen gerold kunnen worden. 

Plaats je container met de wieltjes en het 
handvat naar de straatkant. 

Voor jou is het maar één extra beweging om 
de container goed te zetten, voor onze ophaler 
zijn het duizenden extra bewegingen. 

Denk ook aan het gewicht van je container, 
zowel voor de ophalers als voor de container 
zelf. Een container heeft een maximum laad-
vermogen. Overbelasting van de container kan 
ervoor zorgen dat de container scheurt.

Lees verder op p. 2. 
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34.322
Dat is het aantal actieve restafvalcontainers 
in ons werkingsgebied. Na Zwijndrecht en 
Kruibeke, is ook gemeente Beveren nu vol-
ledig overgeschakeld op het diftarsysteem 
voor restafval.

Nu ook 90 l 
pmd-zak
Wist je dat er sinds kort 2 soorten 
pmd-zakken zijn? Naast de 60 l-zak, 
kan je nu ook kiezen voor een groter 
formaat, een 90 l-zak. 

Sinds de uitbreiding van de sorteer-
boodschap voor pmd in 2019 mogen 
alle plastic verpakkingen in de blauwe 
zak en is die blauwe zak dus sneller 
vol. Sommige inwoners zijn van 1 à 2 
zakken per 14-daagse ophaling naar 3 à 
4 zakken per ophaling gegaan. 

Die toename aan zakken op de 
pmd-ronde is voor de ophalers extra 
werk en vraagt inzet van bijkomende 
middelen. Een grotere pmd-zak is effi-
ciënter voor de inwoner én de ophaler. 
Bovendien zorgt een grotere pmd-zak 
ook voor minder plastic afval, wat dan 
weer goed is voor ons milieu. 

De 90 l pmd-zak heeft een wavetopslui-
ting in plaats van een treklint. De zakken 
zijn te koop in de gekende verkooppun-
ten (€ 4/ rol van 20 zakken).

Kijk op www.ibogem.be voor een over-
zicht.
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Het verhaal achter... 
de P van PMD
Plastic flessen en flacons sorteren we al jaren in de blauwe PMD-zak. Sinds 
een paar jaar mogen ook bijna alle andere plastic verpakkingen bij PMD. Dus 
ja, ook je yoghurtpotjes, botervlootjes, bakjes en schaaltjes van vlees, vis en 
groenten en alle plastic folies en zakken. Maar wat gebeurt er nu precies met 
al die verpakkingen?

Zo fijn mogelijk uitsorteren
De plastic verpakkingen in de PMD-zak zijn heel divers. Ze zijn bovendien 
gemaakt uit verschillende soorten plastic, elk met hun eigen samenstelling en 
eigenschappen: zachte en harde plastics, doorzichtig en ondoorzichtig, flexibel 
en breekbaar… Om die allemaal netjes van elkaar te scheiden, worden in de 
sorteercentra, speciaal gebouwd voor de extra soorten plastic verpakkingen, 
de nieuwste technologieën gebruikt, van infraroodcamera’s tot robotarmen. 
Want hoe fijner we kunnen uitsorteren, hoe meer we achteraf kunnen recy-
cleren.

Je komt ze overal tegen
De volgende stap is uiteraard om al die plastic verpakkingen een nieuw leven te 
geven. Eens gesorteerd worden ze in grote balen geperst en in gespecialiseer-
de recyclagefabrieken verder verwerkt. Daar worden de plastics gewassen en 
vermalen tot zuivere en gebruiksklare schilfers. De toepassingen zijn zo goed 
als eindeloos: nieuwe flesjes en verpakkingen, maar evengoed kapstokken, 
bloempotjes of zelfs straatmeubilair. Wist je trouwens dat de blauwe PMD-zak-
ken zelf ook worden gerecycleerd?

De recyclage gebeurt bovendien steeds meer in België. De kans is dan ook 
groot dat je de verpakkingen die je thuis sorteert tijdens hun nieuwe leven 
opnieuw tegenkomt!

Meer weten? Surf naar www.fostplus.be. 

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel

Als 
afvalintercommunale 
probeert Ibogem op 
verschillende manieren 
aan duurzaamheid te 

werken en haar steentje 
bij te dragen aan het 

klimaat, voor en met haar inwoners. Die 
taak zal blijvend inspanningen vragen.

Jens De Wael, voorzitter Raad van Bestuur Ibogem

Wist je dat 

... je 20 euro korting krijgt bij de aankoop van een com-
postvat/-bak als je een cursus thuiscomposteren volgt? 

In samenwerking met Vlaco vzw organiseren we nog 
andere interessante workshops: kringlooptuinieren in 
verander(en)de klimaatomstandigheden, waterbeheer, 
snoeihout voorkomen... 
Kijk op www.ibogem.be voor alle details.

De container is een herbruikbaar recipiënt dat eigendom is 
van Ibogem en waar je ‘als een goede huisvader’ zorg voor 
moet dragen.

Maak je container niet te zwaar. 
Een container mag max. 15 kg wegen (40 L-container), 50 
kg (120 L-container) of 90 kg (240 L-container). 
Te zware containers worden niet geledigd. 

Containers waarvan het deksel 
open staat, zijn ook geen cadeau 
voor onze ophalers. Er kan geen 
correcte weging gebeuren. Het 
afval dat er bovenuit steekt, valt op 
de grond tijdens het kippen van de 
container, met waaivuil tot gevolg. 

Zorg ervoor dat het deksel 
gesloten is. Anders wordt hij 
niet geledigd. 
Zakken die bovenop de 
container liggen worden niet 
meegenomen.

Als je deze tips in gedachten houdt wanneer je je restafval-
container buitenzet, wordt het voor onze afvalophalers een 
pak gemakkelijker. Bedankt!

Meer info: https://www.ibogem.be/ophalingen/diftar-rest/
Volg je saldo en verbruik op via Mijn Ibogem.

85%

De pmd-zakken van Ibogem bestaan voor 85% uit gerecycleerde kunst-
stoffen die voor 100% afkomstig zijn van ‘postconsumer’ kunststoffen, dus 
van ons plastic verpakkingsafval.
We hebben nog niet gekozen voor zakken die voor 100% uit gerecycleerde 
kunststoffen bestaan, omdat die momenteel nog kleine kwaliteitsproblemen 
vertonen.
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Geef uw papier 
en karton een 
veilige thuis.

Vermijd waaivuil. Bind papier en 
karton samen met natuurtouw of stop 

ze in een stevige, gesloten doos. 

Kort nieuws
Ophaalkalender
De ophaalkalender zit bij deze Afvalkrant. Geen 
ophaalkalender gekregen? Je kunt er een afhalen bij 
het onthaal van Ibogem, op het recyclagepark of in 
het gemeentehuis. Surf naar https://www.ibogem.be/
ophalingen of download de Recycle! app. 

Sluitingsdagen
Al onze diensten zijn gesloten op maandag 26/12 en 
maandag 2/01. Op zaterdag 24 en zaterdag 31/12 zijn 
we open tot 15u. Van 25/12 t.e.m. 02/01 is recyclage-
park Verrebroek gesloten. Je kan die week wel terecht 
in Melsele. Kijk op de ophaalkalender of Recycle! app 
voor verplaatste ophalingen.

Recyclagepark Rupelmonde
Het recyclagepark van Rupelmonde is momenteel nog 
gesloten omwille van verbouwingswerken. Afhankelijk 
van de vordering ervan, heropent het park in de loop 
van het voorjaar.

Nieuwe tarieven
Bij het finaliseren van deze Afvalkrant waren de nieuwe 
tarieven voor 2023 nog niet gekend. Je kan ze binnen-
kort raadplegen op www.ibogem.be.

App Plan-eet
De gemiddelde Vlaming gooit jaarlijks 25 tot 40 kg 
voedsel weg. De app Plan-eet van Vlaco vzw helpt je 
om voedselverspilling tegen te gaan. Je krijgt bewaar-
tips en lekkere recepten. Download in de Play Store 
(binnenkort ook in de App store).

Volg onze website en facebookpagina voor meer info 
en updates.

Recyclagepark of aan huis?
Restafval is huishoudelijk afval dat niet hergebruikt kan worden, dat niet recycleer-
baar is en dat je nergens anders bij kan sorteren (via huis-aan-huisinzameling of het 
recyclagepark). Je biedt restafval aan via de huis-aan-huisophaling. Restafval dat te 
groot is voor de restafvalcontainer, is grofvuil en breng je naar het recyclagepark.

Restafval dat in je container past, kan je niet naar het recyclagepark brengen. Zak-
ken/dozen met gemengd ongesorteerd afval worden ook niet aanvaard op het 
recyclagepark. Sorteer je materiaal thuis en plaats het gesorteerd in je wagen. Op 
die manier kan de recyclageparkwachter snel controleren en bespaar je zelf tijd bij 
het lossen. Meer info op www.ibogem.be

Cellenbeton sorteren
Vanaf januari wordt cellenbeton apart ingezameld op het recyclagepark: betalende 
zone, container 8b. Cellenbeton of gasbeton is vooral gekend onder de merknaam 
Ytong of Cellumat. 

Cellenbeton bestaat net als gewoon beton uit zand, cement, kalk en water. Daardoor 
kan het ook perfect gerecycleerd worden. Oude cellenbeton wordt gebroken en 
daarna volgens zuiverheid en korrelgrootte gebruikt als isolerende korrels of als zand-
vervanger in chape- en stabilisémengsels.

Cellenbeton deponeer je dus niet langer bij bouw- en sloopafval, want dat zou jam-
mer zijn. Materialen die gestort worden, zijn we kwijt. Door voorsorteren kunnen er 
meer materialen gerecycleerd worden en wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen 
beperkt.

Meer info: www.ibogem.be

Glas recyclagepark gratis
Vanaf januari kan je huishoudglas naar de glasbollen op de gratis zone van het recy-
clagepark brengen. Huishoudglas is het glas dat huis-aan-huis wordt ingezameld: wit 
en gekleurd glas, flessen en bokalen zonder deksel. In tegenstelling tot thuis, moet je 
op het recyclagepark wel wit en gekleurd glas scheiden.

Wat is grofvuil? 
 

Kan je het 
sorteren?

ja geen 
grofvuil

sorteer het juist 
→ huis-aan-huis 
of recyclagepark

nee
past het in je 

restafval-
container?

ja restafval

nee grofvuil



Upcycle kerst
De kersttrends van 2022 kunnen ons hart 
bekoren: hergebruikte bomen, doe-het-zelf-
projecten, decoratie van gerecycleerde pa-
pierpulp... kortom deze kerst wordt duurzaam. 

Koop niet meteen 
nieuw en gooi niet 
alles weg. Maar 
bekijk wat je al hebt 
en combineer het 
anders dan vorig jaar. 
Maak je eigen deco-
ratie uit papier (vou-
wen, papier-maché) 
of gebruik hout en 
fris groen uit de tuin. 
Zoek inspiratie op 
internet. Knutsel met 
de kinderen.

Of kom naar De Kringloopwinkel en geef 
een nepkerstboom een nieuw leven. Laat je 
gaan in ons aanbod kerstdecoratie en maak je 
eigen unieke sfeer.

Wil je toch een echte boom? Koop er dan 
eentje in pot en plant hem na nieuwjaar 
buiten. Volgend jaar kan hij je huiskamer 
weer betoveren. Op die manier hoeft er geen 
nieuwe boom gekapt te worden.
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www.ibogem.be/kringwinkel —         Volg ons

Kringloopwinkel Ibogem - Schaarbeekstraat 27 - Melsele

Waar Anders? - De Warande 46 - Beveren

Da’s voor in
de vol-au-vent.

Want de P van PMD, dat zijn 
meer plastic verpakkingen 
dan je denkt. Ook schaaltjes 
voor kip horen daarbij.
Sorteertwijfels? 
Check betersorteren.be

En dit is voor 
bij het PMD.
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Dag van De Kringloopwinkel 15-10-2022
Wat een fantastische dag! 476 tweedehandsliefhebbers, retro-addicts, lego- en playmobilfans, 
schattenjagers... snuisterden in onze winkel. Iedereen vond wel iets dat hij (niet) zocht en ging 
met de glimlach naar huis. 2766 artikelen krijgen nu een liefdevol tweede leven.


