
Dankzij vele enthousiaste leerlingen en 
vrijwilligers zijn straten, pleinen, parken 
en bossen zwerfvuilvrij gemaakt. De 
zwerfvuilactie was een succes: meer 
vrijwilligers en minder afval. 

Hoewel we het liever niet zouden hebben, 
is er wel degelijk zwerfvuil en dat ontsiert 
onze omgeving. Voor het tweede jaar op rij 
bundelden Ibogem en de gemeenten Beveren, 
Kruibeke en Zwijndrecht de krachten voor een 
grote lenteschoonmaak. Van 13 tot 18 maart 
trokken meer dan 4.500 leerlingen en 200 vrij-
willigers de handschoenen aan en gingen op 
pad gewapend met grijpstokken, afvalzakken 
en containers. 

Er werd 2.777 kg afval verzameld. Meer dan de 
helft van het opgehaalde afval was restafval. 
Een derde was allerlei (grofvuil, metaal, 
banden, hout…). Iets minder dan 10% was glas 

en een kleine 7% was nog zuivere PMD. Het 
opgehaalde afval werd gesorteerd en zoveel 
mogelijk aangeboden voor recyclage. 

In de vuilbak
Meer deelnemers (zo’n 2.600 leerlingen en 85 
vrijwilligers in 2016) en iets minder afval dan 
vorig jaar (3.004 kg in 2016) zijn bemoedigen-
de resultaten, maar de toekomst zal uitwijzen 
of het een blijvende trend is.
 
De grote lenteschoonmaak was nodig. 
Zwerfvuil verdwijnt immers niet uit zichzelf, 
integendeel. Het belast ons milieu en onze 
maatschappij. Als we met z’n allen papiertjes, 
kauwgom, sigarettenpeuken of blikjes gewoon 
even bijhouden tot aan de vuilbak in plaats van 
ze achteloos op de grond te werpen, komen 
we al een heel eind.

Bekijk foto’s op p. 2 en op http://www.ibogem.
be/blog/zwerfvuilactie-2017-fotoalbum/

De Afvalkrant

D
iegenen die recent het recycla-
gepark van Melsele bezochten, 
hebben het ongetwijfeld  gemerkt. 
Diverse infrastructurele aanpassin-

gen zorgen voor een vlottere doorstroming. 
Daarnaast verbeteren de nieuwe leuningen 
en enkele andere wijzigingen zowel het 
uitzicht als de veiligheid. Bovendien meet nu 
een camera de drukte aan de uitgang zodat 
je thuis een geschikt bezoekmoment kan 
uitkiezen. Met al deze maatregelen willen 
we het comfort en de veiligheid van onze 
klanten optimaliseren. 

Na Beveren openden we nu ook een pop-up 
kringwinkel in Zwijndrecht. Zo kunnen  nog 
meer mensen kennis maken met het uitge-
breide aanbod in onze kringwinkels. Van bij 
de start was er onmiddellijk een zeer ruime 
belangstelling.

Samen met onze drie gemeentebesturen  
namen we  ook dit jaar deel  aan de zwerf-
vuilactie. Niet alleen steeg het aantal vrijwilli-
gers opnieuw, maar vooral de deelname van 
enkele duizenden leerlingen uit de diverse 
schoolnetten was een opsteker. Naast de, 
gelukkig iets lagere, oogst aan zwerfvuil is 
ongetwijfeld de sensibilisering en dan vooral 
van jongeren hierbij zeer belangrijk. Jong 
geleerd is immers oud gedaan!

Nog een interessant weetje: voortaan kan je 
in de drie parken compost in zakken van 50l 
aankopen. Het groenafval dat je aanlevert, 
neem je zo in feite terug mee naar je tuin. 
Meer weten ?  Kijk verder in dit nummer.

Roger Heirwegh, voorzitter

Editoriaal Succesvolle zwerfvuilactie
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Enkele bewoners uit de Neerstraat Zwijndrecht moesten lenig zijn.
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Compost in zakken
Compost past perfect in de kringlooptuin. Groente-, fruit-, en tuinafval wordt 
door miljoenen kleine organismen afgebroken tot plantenvoedsel. Je hebt 
geen nood aan meststoffen en kalk want compost verbetert de teelaarde, is 
vochtregulerend, maakt de bodem luchtiger, rijker en voedzamer. En daarmee 
is de cirkel rond.

Ibogem beschikt over excellente compost van haar composteringsinstallatie 
in Kallo. Dit is groencompost: afkomstig van het groenafval dat aan huis wordt 
opgehaald en van de recyclageparken. Je kan deze compost aankopen in 
zakken van 50 liter. Opscheppen van compost en een aanhangwagen lenen, is 
daarmee verleden tijd. De bodemverbeteraar blijft bovendien in topconditie in 
een ongeopende zak. 

De zakken worden aangeboden op de drie recyclageparken (Melsele, Ru-
pelmonde en Verrebroek) aan 3,50 euro/stuk (incl btw). Vraag ernaar bij de 
parkwachter. 

Kijk op onze website voor tips over het gebruik van compost: http://www.
ibogem.be/composteren/composteren-gebruik/

Alle plastics in één zak?
De laatste tijd verschijnen er verschillende berichten over een ander soort inza-
meling voor PMD. Een roze zak? Een paarse zak? Waar gaat het eigenlijk over? 
PMD (Plastic flesssen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons) wordt 
momenteel ingezameld in de blauwe zak. Vooral de ‘P’ van PMD zorgt voor 
twijfel en ongenoegen: welke plastic verpakkingen mogen erin en welke niet?  

Proefprojecten
Sinds begin vorig jaar lopen er 
proefprojecten om de uitbreiding 
van de PMD-zak te testen. Er zijn drie 
scenario’s: 
1. uitbreiding van de PMD-zak met 

alle plastic verpakkingen (zowel 
harde als folies) (momenteel de 
paarse P+MD-zak)

2. uitbreiding van de PMD-zak met 
harde plastic verpakkingen en 
een aparte inzameling van folies

3. uitbreiding van de PMD-zak met 
harde plastic verpakkingen (geen 
aparte inzameling van de zachte 
plastic verpakkingen)

Naast die drie scenario’s die door Fost 
Plus worden uitgetest, loopt in enkele 
Vlaamse regio’s een proefproject met 
het inzamelen van plastics, ruimer dan 
plastic verpakkingen, in een aparte zak 
(momenteel de roze zak).

Ibogem pleit samen met de andere Oost-Vlaamse afvalintercommunales voor 
het invoeren van het eerste scenario: de (paarse) P+MD-zak. Daarin zouden 
inwoners ál hun plastic verpakkingen kwijt kunnen, dus ook harde plastics 
(type botervlootjes) en soepele plastics (type plastic folie rond drank). Daarmee 
streven we naar een duidelijke en eenvoudige sorteerboodschap. Een aparte 
(roze) zak voor de plastics die nu niet bij PMD mogen, zou het sorteren er niet 
eenvoudiger op maken en zou ook een extra inzamelronde met zich meebren-
gen. Ibogem wil dit systeem invoeren vanaf 1 januari 2019. 

DOWNLOAD 
RECYCLE!

en vergeet nooit 
meer je afval 

buiten te zetten handige 
afvalkalender

In samenwerking 
met Bebat en 
Recupel

Vervolg zwerfvuil- 
actie
Sinds de zwerfvuilactie in maart hebben nog een aantal 
wijkcomités op eigen initiatief de handschoenen aange-
trokken. Bovendien zijn er tientallen vaste vrijwilligers aan 
de slag in de drie gemeenten. Zij gaan op regelmatige basis 
op stap in hun straat of wijk om zwerfvuil in de vuilbak te 
doen belanden. 

Wil jij je ook engageren in de strijd tegen zwerfvuil? Neem 
contact op met de milieudienst in jouw gemeente.

Om aan te tonen dat zwerfvuil niet ongestraft blijft, zal in de 
week van 18-24 september in heel Vlaanderen de Week van 
de Handhaving doorgaan. 

De leerlingen van Sint-Jan Berchmans Rupelmonde vonden 
de gekste dingen.

Deze gehandtekende borden zie je overal waar acties plaats 
hebben gevonden.

Bij VBS De Kreek in Kieldrecht zat de sfeer er goed in.



Aanpassingen op 
recyclagepark Melsele
Het diftarsysteem, dat werd ingevoerd in juni 2015, werkt steeds vlotter. Onze inwo-
ners hebben de nieuwe werkwijze ondertussen al onder de knie. Vooral in Melsele 
zijn er echter nog vaak wachtrijen voor het uitwegen. Om de doorstroming daar te 
verbeteren, werden er de voorbije maanden een aantal werken uitgevoerd. 

In het verleden moesten de wagens tot redelijk dicht bij de uitgang rijden om dan 
achterwaarts de groenzone in te rijden. Door een andere inrit te creëren ter hoogte 
van de containers voor grofvuil, kwam er meer ruimte vrij. Aan de eerste helft van 
de containerkuil werd de rijbaan met een meter verbreed, waardoor je niet onnodig 
moet wachten, maar verder kan rijden. Bovendien werd er belijning aangebracht 
die duidelijk maakt dat er een loszone is aan de binnenkant van het parcours en een 
zone om te rijden aan de buitenkant. Het is nu ook mogelijk om nog eens rond de 
containerkuil te rijden zonder eerst uit te wegen.

Druktebarometer 
Om het zekere voor het onzekere te nemen, kan je vanaf nu van thuis zien hoe de 
situatie is op het recyclagepark van Melsele. Via live camerabeelden zie je hoeveel 
wagens er momenteel aanwezig zijn. De beelden worden om de 30 seconden ver-
nieuwd. Gezien de gemiddelde doorlooptijd van 1 minuut op de weegbrug UIT, 
geeft dat een realistisch beeld. Daarnaast zie je op een druktebarometer wat de 
te verwachten drukte is op basis van bezoekersgegevens uit het verleden. Bijvoor-
beeld: het is vaak drukker tussen 10 en 11u op een dinsdag. Elke nacht worden de 
gegevens geüpdatet. De druktebarometer is momenteel enkel van toepassing op 
het recyclagepark van Melsele.

Bekijk de druktebarometer via www.ibogem.be 

Taxusinzameling
Deze zomer verzamelen we opnieuw taxus in de 
strijd tegen kanker. Een taxushaag bevat namelijk 
baccatine, de grondstof die nodig is voor de aanmaak 
van geneesmiddelen tegen kanker. Vorig jaar kregen 
we 132,5 m³ bijeen, goed voor 3.977 euro. Dat bedrag 
maakten we over aan de Stichting tegen Kanker. 

Omdat Vergroot de Hoop dit jaar geen overkoepelen-
de inzamelactie meer op touw zet, werken we verder 
met een andere verwerker (Stolk Boskoop Beheer). De 
voorwaarden blijven echter dezelfde: hoe zuiverder 
het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daar-
om een zeil of doek om het snoeisel op te vangen. 
Enkel éénjarig snoeisel (takken tot 30 centimeter lang 
en 1 centimeter dik) van jaarlijks gesnoeide hagen, 
bevatten de waardevolle stof baccatine. 

De verzamelboxen staan op de gratis zone van de 
drie recyclageparken. De actie loopt van 17 juni tot 2 
september.

Regenwaterrecuperatie
Als afvalintercommunale willen we ook een voorbeeld zijn op vlak van energie- en 
materialenverbruik. Voortaan zorgen in Melsele 1.200 m² dakoppervlak en 2 regenwa-
terputten van 15.000 l ervoor dat we geen leidingwater meer moeten gebruiken voor 
het reinigen van rolcontainers en dienstvoertuigen. Een mooie besparing voor ons en 
de maatschappij.

Kalm Gemiddeld Druk

Dit kan de druktebarometer bijvoorbeeld weergeven. 
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Conditioner 
leeg?

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

Surf naar betersorteren.be 
en ontwar je sorteerkennis!



Nu ook pop-up 
in Zwijndrecht!
Het voormalige postgebouw van 
Zwijndrecht heeft een nieuwe bestemming 
gekregen: een tijdelijke Kringwinkel.

Je kan terecht bij pop-upkringwinkel Re-Post 
voor mooie kledij, boeken, cd’s en dvd’s, de-
coratie, huisraad én meubelen. Je kan er ook 
herbruikbare spullen brengen.

Duurzaam en dichtbij
Na een pop-upwinkel in Beveren, kan je nu ook 
in Zwijndrecht genieten van een Kringwinkel 
dichtbij. De tijdelijke winkel kadert in de actie ‘Zo 
Dichtblij’ van Unizo Zwijndrecht. De campagne 
wil detailhandel, horeca en ondernemerschap 

in en rond de kern stimuleren. Bovendien 
wordt de nadruk gelegd op een leefbare en 
duurzame gemeente. Door een Kringwinkel in 
de winkelstraat te vestigen, werken Unizo en 
Ibogem samen om zoveel mogelijk mensen te 
laten kennismaken met het aanbod aan twee-
dehandsgoederen. 

Het hergebruiken van spullen, ook gekend als 
‘kringen’, levert veel voordelen op. Het betekent 
minder afval, minder verbruik van grondstoffen 
en minder CO2-uitstoot. Bovendien is alles wat 
je in De Kringwinkel vindt, origineel, kwaliteits-
vol en betaalbaar. De naam Re-Post verwijst 
dan ook naar het principe van hergebruiken 
met een knipoog naar de vorige functie van het 
gebouw.
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www.ibogem.be/kringwinkel — facebook.com/dekringwinkelibogem

Kalender Kringwinkel 2017

Zaterdag 3/06
Strandartikelen

Zaterdag 24/06
Strips & Tupperware

Zaterdag 8/07
Boekenmarkt

Zaterdag 12/08
Terug naar school

Zaterdag 9/09
Muziek

Zaterdag 16/09
China

Zaterdag 30/09
Afrika

Zaterdag 21/10
Dag van De 
Kringwinkel 

Retro & Halloween

Zaterdag 18/11
Houten speelgoed

Zaterdag 2/12
Lego & Playmobil

Zaterdag 9/12
Kerstmarkt & gedekte 
tafel

Zaterdag 16/12
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 via de website!

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

Nog tot 30 juni.
Open van dinsdag tot zaterdag.
Van 10 tot 17 uur.
Statiestraat 66, 2070 Zwijndrecht.

2 op 3 geeft 
spullen weg
Tijdens de Dag van de Gever op 6 mei 
werden de gulle schenkers bedankt. Zon-
der hen zou De Kringwinkel niet kunnen 
bestaan.

Maar liefst 67% van de Vlamingen schonk het 
afgelopen jaar spullen weg. Dat blijkt uit een 
onderzoek van De Kringwinkel en 2dehands.be. 

Vooral kleding en boeken
Kleding (75%), boeken en strips (34%) en speel-
goed (33%) wisselen het vaakst (gratis) van 
eigenaar. Schenkingen gaan even vaak naar De 
Kringwinkels (54%) als naar vrienden, kennissen 
en familie (52%). Spullen worden weggeschon-
ken om er anderen blij mee te maken (82%) of 
voor het milieu (47%). De respondenten konden 
meer dan één optie aanduiden. 

4,56 kg hergebruik/inwoner
De 135 Kringwinkels in Vlaanderen kunnen jaar 
na jaar steeds mooiere cijfers voorleggen. De 
Kringwinkel Ibogem behaalde in 2016 een mooi 
cijfer voor hergebruik per inwoner van 4,56 kg. 
In 2015 was dat nog 4,30 kg per inwoner. 


