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2021: het jaaroverzicht van Ibogem
Restafval
9222,55 ton

107,67 kg/inw

P

PMD

Papier & karton

D

2048,19 ton
23,91 kg/inw

4170,48 ton
48,69 kg/inw

M

Glas
2026,77 ton
23,66 kg/inw

GFT
4627,95 ton
54,03 kg/inw

a

Textiel
472,64 ton
5,52 kg/inw

Asbest
128,44 ton
1,50 kg/inw

Snoeihout

Grofvuil

236,42 ton
2,76 kg/inw

70,5 ton
0,82 kg/inw

V.U.: Jens De Wael, Schaarbeekstraat 27, 9120 Beveren

Het jaarverslag van 2021 werd goedgekeurd op de algemene vergadering van
17 mei. We stellen je graag enkele thema’s
voor.

hetzelfde niveau als vóór corona. De coronamaatregelen maakten een winkelbezoek
minder aangenaam.

In 2021 werd de maatschappij voor het tweede jaar op rij beheerst door het coronavirus.
De wijzigende omstandigheden vergden veel
flexibiliteit van onze medewerkers.

Bij de huis-aan-huisinzameling valt iets anders
op: de invoering van diftar rest. In gemeente
Kruibeke werd gestart met de inzameling van
restafval via containers die gewogen worden.

We werden regelmatig geconfronteerd met
uitval van personeelsleden door ziektes en
quarantaines. De situatie was gelukkig op
geen enkel moment in die mate dat er moest
geschakeld worden in onze werking.

Het resultaat is wat we beoogden: er wordt
opvallend minder restafval aangeboden en
beter gesorteerd. Daarmee blijven Ibogem
en de gemeenten voor het eerst onder de
opgelegde norm voor restafval.

Diftar rest loont

Kringloopwinkel nog in dal

TOTAAL RESTAFVAL KG/INWONER 2021

De Kringloopwinkel ondervond meest invloed
van de pandemie, waaronder een tijdelijke
sluiting. Hoewel de cijfers van 2021 al beter
zijn dan die van 2020, zijn ze nog niet op

2021 (kg/inw)

2021 vs 2020

2021 vs NORM

BEVEREN
KRUIBEKE
ZWIJNDRECHT

137,54
94,89
135,41

-5,68%
-35,22%
-7,92%

-2,45%
-27,01%
-10,91%

IBOGEM

128,62

-12,58%

-8,78%

Recyclagepark = recycleren
Ook de recyclageparken behalen goede punten. Door een intensieve sensibiliseringsactie
rond grofvuil, is er een sterke daling te merken
(-33%). Van de materialen die worden aangeleverd op het recyclagepark, wordt meer dan
80% gerecycleerd of nuttig toegepast.

83,77% recycleerbaar
16,23% niet recycleerbaar
12.051.610 kg ingezameld afval
Het afsprakensysteem voor de recyclageparken werd verder uitgebreid om onze klanten
nog beter van dienst te kunnen zijn.
Je kan het volledige jaarverslag raadplegen
op onze website ibogem.be (Over Ibogem –
Verslagen).

Volg ons ook op facebook!

Door
inzet
en
veerkracht van onze
medewerkers realiseren
we ondanks corona
mooie resultaten.
Beter sorteren leidt niet
enkel tot minder restafval,
maar ook tot minder kosten voor de
inwoners. We zetten hiermee grote stappen
in een nog duurzamer afvalbeheer.
Jens De Wael, voorzitter Raad van Bestuur Ibogem

Sorteer ook je spuitbussen
bij PMD!
Spuitbussen zijn er in alle maten en kleuren. Ze zijn meestal gemaakt uit staal
of aluminium en kunnen dus perfect gerecycleerd worden. Vergeet dus zeker
niet om ze in je blauwe PMD-zak te sorteren!

M staat voor Metalen verpakkingen

Diftar rest Beveren
Bij diftar rest worden de containers gewogen en betaal
je per lediging en per kg. Dat systeem stimuleert om
restafval te vermijden en beter te sorteren. Na Kruibeke
en Zwijndrecht ruilt ook Beveren de restafvalzakken voor
restafvalcontainers. De omschakeling gebeurt in fases.
Kallo & Doel: Gebruik restafvalcontainer sinds april.
Kieldrecht & Verrebroek: Gebruik sinds mei.
Vrasene & Haasdonk: Gebruik vanaf nu (juni).
Melsele: Levering containers juli. Gebruik vanaf
september.
•
Beveren: Levering containers augustus-september.
Gebruik vanaf oktober.
Wist je dat je restafvalzakken per stuk kan kopen?
•
•
•
•

De M van PMD staat al jaren voor Metalen verpakkingen. Daar horen spuitbussen uiteraard ook bij. En dat zijn er nogal wat als je er begint over na te
denken. Niet alleen je spuitbussen van slagroom, haarlak, scheerschuim of
deodorant, maar evengoed luchtverfrissers, onderhoudsproducten voor
schoenen en textiel, schoonmaakproducten en vlekkenverwijderaars. En ja,
ook de plastic doppen van je spuitbussen mogen erbij, want dat zijn plastic
verpakkingen. Trouwens, ook spuitbussen die uit plastic gemaakt zijn horen
bij PMD.

Oneindig recycleerbaar
De meeste spuitbussen bestaan uit staal of aluminium. We kunnen ze dan
ook oneindig recycleren, zonder het minste kwaliteitsverlies. Wist je dat er tot
85% minder energie nodig is om staal te recycleren dan om nieuw staal te
produceren? Voor gerecycleerd aluminium loopt dat cijfer zelfs op tot 95%. Dat
betekent dat we heel veel CO2-uitstoot kunnen vermijden. Zoveel mogelijk
sorteren en recycleren is dan ook de boodschap!

Let op: geen Klein Gevaarlijk Afval bij PMD!

Meer info: https://www.ibogem.be/ophalingen/diftar-rest/

Hoe bied ik de container aan?
Je plaatst de container aan de rand van de openbare weg
en voor je eigen perceel, zonder het verkeer van voetgangers, fietsers of voertuigen te hinderen.
Plaats je container met de wieltjes naar de straatkant. Zo
kan de ophaler die het beste meenemen. Zorg ervoor dat
het deksel gesloten is. Anders wordt hij niet geledigd.
Een container mag max. 15 kg (40 L-container), 50 kg (120
L-container) of 90 kg (240 L-container) wegen.

Zie je een van bovenstaande pictogrammen op je verpakking? Of heeft de verpakking een kindveilige dop die je moet indrukken en dan opendraaien? Dan
gaat het om Klein Gevaarlijk Afval. Breng je verpakking naar het recyclagepark!
Bij sommige verpakkingen zie je deze pictogrammen niet, toch zijn ze KGA. Het
gaat dan over verven, vernissen, siliconen, smeermiddelen, oliën, brandstoffen
en insecticiden. Deze verpakkingen zijn een groot gevaar voor de medewerkers in het sorteercentrum. Zelfs de kleinste productresten kunnen leiden tot
brandjes of ontploffingen. Ze horen dan ook absoluut niet thuis in je PMD-zak.
Je geeft ze af op je recyclagepark bij het Klein Gevaarlijk Afval. Zo kunnen ze op
een veilige manier verwerkt worden door gespecialiseerde bedrijven.

Download
Recycle!
Recycle! weet alles van afval.

In samenwerking met Bebat en Recupel
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Kort nieuws
Ophaalkalender Beveren
De ophaalkalender voor Beveren loopt maar tot en met
juni 2022. Bij deze Afvalkrant vind je het tweede deel
van het jaar.
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 van Fost Plus
en Bebat voor je smartphone. Zo vergeet je nooit meer
je afval buiten te zetten.
Asbestinzameling tot 6 zakken
Voortaan kunnen particulieren bij Ibogem tot 6 zakken
per adres aankopen voor het veilig verwijderen van
asbest in hun woning. Het aanbod geldt nu ook voor
verenigingen.
Een asbestzak meet 3 x 1 m en kan ongeveer 750 kg
asbest bevatten. Een asbestzak inclusief ophaling en
beschermingskit kost € 30/stuk. Bestellen kan via onze
website.
Vragen? Mail het asbestloket van Ibogem via asbest@
ibogem.be.
Sluitingsdagen
Al onze diensten zijn gesloten op 11/07 en 21/07. Op
22/07 is het onthaal gesloten, maar zijn de recyclageparken en de Kringloopwinkel wel open.
Andere sluitingsdagen: 15/08, 1 & 2/11, 11 & 12/11, 24
& 31/12 om 15u, 26/12. Het recyclagepark van Verrebroek is gesloten tussen kerst en nieuw.
Kijk op de ophaalkalender of Recycle! app voor verplaatste ophalingen.
Volg onze website en facebookpagina voor meer info
en updates.

Je tuin klimaatbestendig
We worden alsmaar meer geconfronteerd met hitte en droogte, maar tegelijk ook
met watertekorten, stortbuien en wateroverlast. Met deze handige kringlooptips kan
jij je omgeving meer klimaatbestendig maken.

1
2
3
4

Hou ze samen,
voor ze op straat
belanden.

5

Vang het regenwater op. In een droge periode kan je deze voorraad gebruiken om je planten te gieten.
Zorg voor waterdoorlatende paden en bodembedekking. Het invallende regenwater stroomt niet weg, maar sijpelt in de bodem zodat de plantenwortels
erbij kunnen.
Verbeter je bodemstructuur. Door compost toe te voegen maak je de wateropname van de grond en tegelijk de drainage beter. Compost maak je in
minder dan een jaar door tuin- en keukenresten luchtig te verwerken in een
compostvat. Met de compost kan je zelf potgrond maken of kan je de bodem
verbeteren.
Breng (véél) natuurlijke schaduw. Voor minder hitte en een minder snelle
verdamping plant je bomen, struiken en vaste planten. Planten zorgen sowieso voor een betere drainage en wateropname, ze koelen de lucht, zorgen
dat de bodem minder opwarmt of uitdroogt. Ze lokken bovendien heel wat
dierenleven.
Mulch-mulch-mulch. Blijft er toch nog ergens naakte grond dan mulch je
die. Dat kan met droog blad, grasmaaisel of compost. Je ondergrond blijft
vochtig, het bodemleven kan optimaal ontwikkelen, onkruid wordt geremd in
zijn groei … allemaal dankzij die mulch.

Wist je dat je 20 euro korting kan krijgen bij de aankoop van een compostvat of –bak
bij Ibogem? In samenwerking met Vlaco vzw organiseren we regelmatig workshops
rond diverse thema’s. Raadpleeg onze website voor meer info.

Park Rupelmonde
tijdelijk gesloten
Sinds mei is het recyclagepark van Rupelmonde
tijdelijk niet toegankelijk. Van mei tot oktober
vinden er wegenwerken plaats (fase 2 van het
rioleringsproject in de Geeraard de Cremerstraat).
Na de wegenwerken starten we aansluitend met
de verbouwingswerken aan het recyclagepark van
Rupelmonde. De verbouwingswerken zullen een
aantal maanden in beslag nemen.

Vermijd waaivuil. Bind papier en
karton samen met natuurtouw of stop
ze in een stevige, gesloten doos.
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Tijdens de werken zijn inwoners welkom op het
recyclagepark in Melsele en het recyclagepark in
Verrebroek. Je kan gemakkelijk een afspraak maken
via Mijn Ibogem. Melsele: enkel vrijdag zonder
afspraak; Verrebroek: enkel donderdag zonder
afspraak. De gratis zone is altijd zonder afspraak
toegankelijk.

www.ibogem.be/kringwinkel —

Volg ons

Kringloopwinkel Ibogem - Schaarbeekstraat 27 - Melsele
Waar Anders? - De Warande 46 - Beveren

De Kringloopwinkel in 2021

402.633

4,33

490.626

Meer dan 400 ton
herbruikbare goederen werden in 2021
binnengebracht door
gulle gevers

Dat is het hergebruikcijfer van 2021. Per
inwoner werd er 4,33
kg
binnengebracht
en weer verkocht.
Bedankt!

Dat is het aantal artikelen dat vorig jaar
een tweede eigenaar
kreeg
dankzij
de
Kringloopwinkel.

3.080
Zoveel m2 kringwinkelplezier. De Kringloopwinkel in Melsele
is één van de grootste
van België.

37.046
Meer
dan
37.000
gelukkige
klanten
gingen de deur uit.

Save the date
Noteer alvast 15-22 oktober in je agenda want dan is het weer Week van de Kringloopwinkel!

Haal deze familie
niet uit elkaar.
Ook metalen deksels, kroonkurken,
spuitbussen en aluminium schalen zijn metalen
verpakkingen en horen in de PMD-zak.

Fostplus-Advertorials-A4-Liggend-Ibogem.indd 1

-4-

21/08/18 14:21

