
ma 01 Dag van de arbeid
di 02
wo 03
do 04
vr 05
za 06
zo 07
ma 08 
di 09
wo 10
do 11
vr 12
za 13
zo 14
ma 15 
di 16 
wo 17
do 18 O.L.H. Hemelvaart
vr 19
za 20
zo 21
ma 22 
di 23 
wo 24
do 25
vr 26
za 27
zo 28  Pinksteren
ma 29 Pinkstermaandag
di 30
wo 31

di 01
wo 02
do 03
vr 04
za 05
zo 06
ma 07 
di 08 
wo 09
do 10 
vr 11
za 12
zo 13
ma 14 
di 15 O.L.V. Hemelvaart
wo 16
do 17
vr 18
za 19
zo 20
ma 21 
di 22
wo 23
do 24
vr 25
za 26
zo 27
ma 28
di 29
wo 30
do 31

do 01
vr 02
za 03
zo 04
ma 05 
di 06
wo 07
do 08
vr 09
za 10
zo 11
ma 12 
di 13 
wo 14
do 15 
vr 16
za 17
zo 18
ma 19 
di 20 
wo 21
do 22
vr 23
za 24
zo 25
ma 26 
di 27
wo 28
do 29
vr 30

GFT

AFVALKALENDER2023
Het afval kan vanaf 7 uur ‘s morgens in uw straat opgehaald worden. De avond voor de ophaling mogen de aanbiedingen pas na 19u buiten gezet worden. KIJK BINNENIN VOOR MEER INFORMATIE!

REST

REST

GROF OP AANVRAAG

GROF OP AANVRAAG

wo 01
do 02
vr 03
za 04
zo 05
ma 06 
di 07
wo 08
do 09
vr 10
za 11
zo 12
ma 13 
di 14 
wo 15
do 16 
vr 17
za 18
zo 19
ma 20 
di 21 
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27 
di 28

wo 01
do 02
vr 03
za 04
zo 05
ma 06 
di 07
wo 08
do 09
vr 10
za 11
zo 12
ma 13 
di 14 
wo 15
do 16 
vr 17
za 18
zo 19
ma 20 
di 21 
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27 
di 28
wo 29
do 30
vr 31

za 01
zo 02
ma 03 
di 04
wo 05
do 06
vr 07
za 08
zo 09 Pasen
ma 10 Paasmaandag
di 11 
wo 12
do 13 
vr 14
za 15
zo 16
ma 17 
di 18 
wo 19
do 20
vr 21
za 22
zo 23
ma 24 
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30

Restafval

Restafval

Groente-, fruit- en klein tuinafval

Groente-, fruit- en klein tuinafval

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons

bundels, rolcontainer of composteerbare tuinafvalzakken

bundels, rolcontainer of composteerbare tuinafvalzakken

Papier en karton: samengebonden met natuurtouw of in een gesloten kartonnen doos

Papier en karton: samengebonden met natuurtouw of in een gesloten kartonnen doos

Altijd op aanvraag! Let op  Reserveer ten laatste 14 kalenderdagen voor de ophaaldatum via www.ivbo.be/mijn-ivbo. 

Klein gevaarlijk afval

Klein gevaarlijk afval

PMD

PMD

GROEN

GROEN

PAPIER

PAPIER

KGA

KGA

za 01
zo 02
ma 03 
di 04
wo 05
do 06
vr 07
za 08
zo 09
ma 10 
di 11 
wo 12
do 13 
vr 14
za 15
zo 16
ma 17 
di 18 
wo 19
do 20
vr 21 Nationale feestdag
za 22
zo 23
ma 24 
di 25
wo 26
do 27
vr 28
za 29
zo 30
ma 31

zo 01 
ma 02 
di 03
wo 04
do 05
vr 06
za 07
zo 08
ma 09 
di 10
wo 11
do 12
vr 13
za 14
zo 15
ma 16 
di 17 
wo 18
do 19 
vr 20
za 21
zo 22
ma 23 
di 24 
wo 25
do 26
vr 27
za 28
zo 29
ma 30 
di 31

wo 01 Allerheiligen
do 02
vr 03
za 04
zo 05
ma 06 
di 07
wo 08
do 09
vr 10
za 11 Wapenstilstand
zo 12
ma 13 
di 14 
wo 15
do 16 
vr 17
za 18
zo 19
ma 20 
di 21 
wo 22
do 23
vr 24
za 25
zo 26
ma 27 
di 28
wo 29
do 30

vr 01
za 02
zo 03
ma 04 
di 05
wo 06
do 07
vr 08
za 09
zo 10
ma 11 
di 12 
wo 13
do 14 
vr 15
za 16
zo 17
ma 18 
di 19 
wo 20
do 21
vr 22
za 23
zo 24
ma 25 
di 26
wo 27
do 28
vr 29
za 30

vr 01
za 02
zo 03
ma 04 
di 05
wo 06
do 07
vr 08
za 09
zo 10
ma 11 
di 12 
wo 13
do 14 
vr 15
za 16
zo 17
ma 18 
di 19 
wo 20
do 21
vr 22
za 23
zo 24
ma 25 Kerstmis
di 26
wo 27
do 28
vr 29
za 30
zo 31

zo 01 Nieuwjaar
ma 02 
di 03
wo 04
do 05
vr 06
za 07
zo 08
ma 09 
di 10
wo 11
do 12
vr 13
za 14
zo 15
ma 16 
di 17 
wo 18
do 19 
vr 20
za 21
zo 22
ma 23 
di 24 
wo 25
do 26
vr 27
za 28
zo 29
ma 30 
di 31
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Altijd op aanvraag! Let op  Reserveer ten laatste 14 kalenderdagen voor de ophaaldatum via www.ivbo.be/mijn-ivbo. 
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Voor bijkomende inlichtingen:
IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge
www.ivbo.be

MELDINGEN: www.ivbo.be/mijn-ivbo 
of tel. 050 45 63 11
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ZEDELGEM

Milieudienst Zedelgem
Pater Amaat Vynckeplein 1
8210 Zedelgem
050 28 82 25 • milieu@zedelgem.be
www.zedelgem.be

www.fostplus.be
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Snoei OP AAN-
VRAAG: 
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REST GFT

! Laatste dag  snoei

! Laatste dag  snoei! Laatste dag  snoei

! Laatste dag  snoei

! Laatste dag  snoei

Afval aanbieden de avond voor de ophaling ten vroegste vanaf 19 uur of de dag van de ophaling ten laatste om 7 uur ‘s morgens 
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Recycle!

Download 
de gratis app
https://recycleapp.be

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de  
fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor het inzame-
len, sorteren en recycleren van verpakkingsafval.  
Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of zijn 
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.
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PMD

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak 
(oude PMD-zakken blijven geldig)

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

Potjes en tubes

Folies, zakken 
en zakjes

NIEUW

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

Flessen of andere  
verpakkingen 
goed leeggieten 
of -schrapen.

Duw plastic flessen  
plat, zet de dop erop  
en win plaats in de zak.

NIET TOEGELATEN OPGELET!

 Steek de verpak- 
kingen niet in  
elkaar en stop ze  
niet samen in een  
 dichtgeknoopte  
zak.

 Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

 Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en  
een laag aluminium-folie) die niet van  
elkaar kunnen gescheiden worden, zoals 
sommige drankzakjes, zakjes fruitmoes  
of natte dierenvoeding, …

 Verpakkingen met kindveilige dop
 Verpakkingen met  minstens  

een van deze pictogrammen
 Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, 

pesticiden, lijm, verf en vernis, siliconenkits
 Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter
 Piepschuim
 Andere voorwerpen

V
.U

.: Jan G
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eg 41, 8000 B
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Indien de stukken grofvuil nog bruikbaar zijn bel De Kringwinkel ‘t rad 
voor gratis ophaling, tel.: 050 34 94 00 

Ophaling grofvuil door IVBO altijd op afroep!
ophaaldata: 18 maart, 18 mei, 24 augustus , 8 november.

 Altijd op afroep! Reserveer ten laatste 14 dagen voor de 
ophaaldata via www.ivbo.be/mijn-ivbo of 050 45 63 11 
Per ophaalbeurt moet 15 euro betaald worden. 

Wat mag worden aangeboden?
max. 5 brandbare, niet-recupereerbare stukken die te groot zijn  
om in een huisvuilzak te stoppen 
EEnnkkeell  hheett  mmaatteerriiaaaall  ddaatt  ddoooorrggeeggeevveenn  iiss  wwoorrddtt  mmeeeeggeennoommeenn..

Verboden:
• papier en karton
• textiel
• glas
• PMD
• KGA
• groenafval en snoeihout 
• bouw- en sloopafval
• autobanden
• houten planken, kisten en paletten
• piepschuim
• afgedankte elektrische en elektronische apparaten
• schroot/metaal

Gasflessen
Gebruikte gasflessen levert u in bij een gasverdeler in uw buurt.
Meer informatie kan u vinden via www.febupro.be of 
www.legegasfles.be.

Nog bruikbaar? Contacteer De Kringwinkel ‘t Rad, tel.: 050 34 94 00.
• Bij aankoop van een nieuw gelijkaardig toestel moet de verkoper 

het afgedankte toestel gratis terugnemen.
• Afgedankte toestellen die niet vervangen worden, kunnen gratis 

afgeleverd worden op het recyclagepark.
• Breng klein elektro naar een RecyclePunt in de buurt: 

www.recupel.be

Witgoed: koelkast, diepvriestoestel, fornuis, wasmachine, droogkast,  
droogzwierder, ...

Bruingoed: tv, computerscherm, radio, versterker, tuner, cassette-
deck, platenspeler, cd-speler, videorecorder, videocamera, computer 
en randapparatuur, telefoon- en faxtoestel, kopieerapparaat, printer, 
mobilofoon, luidspreker, grill, bakoven, waterverwarmer, dampkap, 
microgolfoven, oven, draagbaar verwarmingsapparaat, ...

U kan doorlopend klein gevaarlijk afval aanbieden op het 
recyclagepark.  Meld u bij één van de parkwachters, die uw KGA 
op de juiste plaats in de chemiekluis zal onderbrengen.

Wat mag gebracht worden:
lege spuitbussen, batterijen, tl-lampen en resten van verf, 
oplosmiddelen, brandstoffen, olie, lijm, onderhoudsproducten, 
insecticiden, pesticiden, vetten, inkten, enz...

RESTAFVAL VAN PARTICULIEREN

Elke week
Uitsluitend in de voorgeschreven IVBO-Zedelgem huisvuilzakken.
De zakken moeten met de flappen dichtgeknoopt worden, niet 
dichtgekleefd. 
Max. 4 zakken per ophaalbeurt
Max. 15 kg per zak

Wordt meegenomen:
niet-herbruikbaar of -recycleerbaar, brandbaar huishoudelijk afval

Verboden:
• glas
• klein gevaarlijk afval
• vloeistoffen
• papier en karton
• plastic flessen en flacons

Elke week

Dit is het met restafval gelijkgesteld bedrijfsafval afkomstig 
van niet-particulieren. Dit afval moet aangeboden worden in 
de witte bedrijfsafvalzakken (max. 15 kg/zak) van de gemeente 
Zedelgem of in IVBO-containers (www.ivbo.be/mijn-ivbo). 
De bedrijfsafvalzakken zijn te koop op het recyclagepark en aan het 
onthaal van het gemeentehuis.

w
w

w
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agenta.be

RESTAFVAL

GROFVUIL

AEEA - AFGEDANKTE ELEKTRISCHE
EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

Ophaling 5 maal gratis per jaar. Altijd op afroep!
Ophaaldata: 1177  jjaannuuaarrii,,  2288  ffeebbrruuaarrii,,  2288  aapprriill,,  1155  sseepptteemmbbeerr  eenn  2244  nnoovveemmbbeerr

Er gaat een speciale ophaling van kerstbomen door op 7 januari. 
Uiteraard worden enkel echte kerstbomen meegenomen (geen 
plastieken of rieten bomen). Versiering of bloempot moeten 
verwijderd zijn. Op deze ophaaldag mag ook snoeihout meegegeven 
worden.

Altijd op afroep! Reserveer ten laatste 14 dagen voor de ophaaldata 
via www.ivbo.be/mijn-ivbo of 050 45 63 11

Wat mag worden aangeboden?
enkel snoeihout, gebundeld met natuurtouw
Bundels: max. 50 cm diameter, max. 1 m lang, max. 20 bundels 
per ophaalbeurt
Verboden: gemengd groenafval zoals bladeren, gras ...

Tegen betaling kan, op basis van een abonnement, gemengd 
groenafval en gras (geen fruit- en groenteafval) aangeboden 
worden in een rolcontainer, vooraf aangekocht bij IVBO, 
inlichtingen tel.: 050 45 63 11.

Wordt meegenomen:  Verboden:
• groenafval fruit- en groenteafval
• gras

SNOEIHOUT

GROENAFVAL

Advies om te composteren
Afval van groenten, fruit, haagsnoeisel, oude bloembollen, planten-
resten, grasmaaisel, ... kunt u zelf verwerken om het nadien terug te 
gebruiken als bodemverbeteraar in de tuin.
Info over thuiscomposteren kunt u steeds krijgen op de milieudienst 
en op het recyclagepark.

Op het composteiland van het recyclagepark kan u terecht voor alle 
info omtrent thuiscomposteren en kringlooptuinieren, om zo minder 
groenafval in de tuin te hebben. Spreek de parkwachters aan voor 
meer uitleg of indien u een afspraak met een kringloopkracht wenst 
te maken. Kringloopkrachten zijn vrijwilligers die thuiscomposteren 
en kringlooptuinieren meer bekendheid willen geven en bij proble-
men hieromtrent advies kunnen geven. Ook via de milieudienst kunt 
u in contact komen met één van de Zedelgemse kringloopkrachten.

COMPOSTEREN

Adres: Remi Claeysstraat 15, 8210 Zedelgem, tel.: 050 20 03 32 
https://www.zedelgem.be/recyclagepark  
Het park is enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak kan 
gemaakt worden via www.zedelgem.be/afspraken ooff  005500  228888  333300

Openingsuren voormiddag namiddag

dinsdag 10.00 u tot 12.00 u 14.00 u tot 17.00 u*

woensdag 08.30 u tot 13.00 u 14.00 u tot 17.00 u*

vrijdag 10.00 u tot 12.00 u 14.00 u tot 17.00 u*

zaterdag 09.00 u tot 12.00 u 13.00 u tot 16.00 u

* van 1 maart t.e.m. 30 september op dinsdag, woensdag en vrijdag 
open tot 18.00u. Het recyclagepark is gesloten op wettelijke 
feestdagen en op dinsdag 11 juli, dinsdag 15 augustus, vrijdag 
22 september en dinsdag 26 december. Eventuele extra 
sluitingsdagen worden gecommuniceerd via de website, Zedelgem 
magazine en uitgehangen aan het recyclagepark. 
In periodes van hittegolf is het park gesloten.

Volgende afvalstoffen kunnen gescheiden aangeboden worden:

asbesthoudend afval KGA

autobanden kurk

autobatterijen motorolie

batterijen papier en karton

bol glas (flessen, bokalen) piepschuim

boomwortels (max Ø 30cm, aarde 
verwijderd) plastic bloempotten

bouwafval  
(zonder restanten aarde)

P+MD in reglementaire 
P+MD-zak

bouwafval (gemengd met restanten 
aarde) zuiver schroot

brandbaar grof vuil snoeihout *

bruingoed (AEEA) stortafval

frituurolie en -vet textiel

harde kunststoffen tl-lampen

herbruikbare goederen tuinafval

houtafval  
(ontdaan van metaal- en andere 
resten, mag bewerkt zijn)

vlak glas

kaarsresten witgoed (AEEA)

kalkhoudend afval

* met touw in bundels gebonden, maximum diameter 50 cm
Het is verboden klein huisvuil aan te voeren naar het recyclagepark.

Aarde wordt niet aanvaard.
Opgelet: asbestproducten mogen uitsluitend in de reglementaire zakken 
worden aangevoerd. De zakken zijn uitsluitend te koop op het recyclage-
park. Ga op een veilige manier met asbest om! 
Meer info op www.asbestinfo.be

Op het recyclagepark kunt u verhakseld snoeihout aankopen, 
aan te wenden tussen de beplanting als onkruidremmer, prijs 
€ 15 /m³ of € 1,50/zak. Geldig zolang de voorraad strekt.

HET RECYCLAGEPARK

BEDRIJFSAFVAL

PAPIER & KARTON

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier en  aluminiumfolie en -zakjes

Een sticker ‘geen reclamedrukwerk’ is gratis te verkrijgen op het 
recyclagepark en aan het onthaal van het gemeentehuis.

 Plastic folie verwijderen van  kranten, tijdschriften en folders
 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in een stevige 

gesloten kartonnen doos (max. 15 kg per bundel)



 NIET TOEGELATEN

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

 Scheiden van wit en gekleurd glas
 Volledig leeg

Deponeren in de glasbollen (enkel tussen 8 en 20 uur) of op het 
recyclagepark. Steeds gesorteerd per kleur. 

GLAS



 NIET TOEGELATEN

   Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, recipiënten 
in  terracotta

   Opaalglas en  kristalglas
   Vlak glas zoals ramen en spiegels 
   Alle types van lampen
   Deksels of doppen

De glasbol is geen stortplaats! 
Sluikstorten kost minstens €€  250..

Lijstje van de plaatsen waar de 
glasbollen staan vindt u op 
www.zedelgem.be en 
is eveneens te verkrijgen op de 
milieudienst.

• metalen verpakkingen
• drankkartons
• textiel
• groenafval
• scherpe voorwerpen

TEXTIEL
Deponeren in de vergunde kledingcontainers langs de openbare weg 
of op het recyclagepark, steeds in een gesloten zak

Toegelaten: kledij en accessoires (riemen, tassen, schoenen per 
paar), beddengoed, keuken- en badkamertextiel, woningtextiel, 
speelgoedknuffels, propere lappen, textiel met klein defect

Verboden: tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/of besmeurd 
textiel

Tip: Nog bruikbaar textiel kan ook naar De Kringwinkel gebracht 
worden.

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat  
de fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor  
het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval.
Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product  
of zijn verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Download snel
de gratis app
www.ophaalkalender.be

Recycle!

GFT
Wekelijkse ophaling Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) in de GFT-zak.
Let op: de GFT-zakken zijn composteerbaar en dus maar max. 1 jaar 
houdbaar!
Wat wel: Schillen en resten van fruit, groenten en 
aardappelen, plantaardig en dierlijk keukenafval (het 
vlees van het dier) en etensresten, broodresten, kof-
fiedik, papieren koffiefilter, papier van keukenrol, no-
ten, pitten, vlees- en visresten (uitgezonderd mossel-
schelpen, oesterschelpen,...), vaste zuivelproducten 
(kaasresten), eieren en -schalen, beperkte hoeveel-
heid tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, 
haagscheersel, versnipperd snoeihout), kamer- en 
tuinplanten, schaafkrullen en zaagmeel van onbe-
handeld hout, mest  kleine huisdieren (cavia, konijn,...)
Niet toegelaten: Vloeistoffen (bv. soep, melk, olie,...), 
sauzen, vet en olieën (uitgezonderd gerechten 
waar een klein aandeel saus in zit), theezakjes 
en koffiepads, behandeld hout (met verf, vernis, 
impregneermiddel), beenderen en dierlijk slachtafval 
(ingewanden), schelpen (van mosselen, oesters,...), 
dierenkrengen, kattenbakvulling en vogelkooizand, 
mest van grote huisdieren of in grote hoeveelhe-den, 
stof uit de stofzuiger, wegwerpluiers en ander 
hygiëneafval, asresten en houtskool, plastiek, glas, 
metalen, grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken, 
aarde en zand, kurk

landbouwfolie

PMD

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak 
(oude PMD-zakken blijven geldig)

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

Potjes en tubes

Folies, zakken 
en zakjes

NIEUW

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

Flessen of andere  
verpakkingen 
goed leeggieten 
of -schrapen.

Duw plastic flessen  
plat, zet de dop erop  
en win plaats in de zak.

NIET TOEGELATEN OPGELET!

 Steek de verpak- 
kingen niet in  
elkaar en stop ze  
niet samen in een  
 dichtgeknoopte  
zak.

 Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

 Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en  
een laag aluminium-folie) die niet van  
elkaar kunnen gescheiden worden, zoals 
sommige drankzakjes, zakjes fruitmoes  
of natte dierenvoeding, …

 Verpakkingen met kindveilige dop
 Verpakkingen met  minstens  

een van deze pictogrammen
 Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, 

pesticiden, lijm, verf en vernis, siliconenkits
 Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter
 Piepschuim
 Andere voorwerpen
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Indien de stukken grofvuil nog bruikbaar zijn bel De Kringwinkel ‘t rad 
voor gratis ophaling, tel.: 050 34 94 00 

Ophaling grofvuil door IVBO altijd op afroep!
ophaaldata: 18 maart, 18 mei, 24 augustus , 8 november.

 Altijd op afroep! Reserveer ten laatste 14 dagen voor de 
ophaaldata via www.ivbo.be/mijn-ivbo of 050 45 63 11 
Per ophaalbeurt moet 15 euro betaald worden. 

Wat mag worden aangeboden?
max. 5 brandbare, niet-recupereerbare stukken die te groot zijn  
om in een huisvuilzak te stoppen 
EEnnkkeell  hheett  mmaatteerriiaaaall  ddaatt  ddoooorrggeeggeevveenn  iiss  wwoorrddtt  mmeeeeggeennoommeenn..

Verboden:
• papier en karton
• textiel
• glas
• PMD
• KGA
• groenafval en snoeihout 
• bouw- en sloopafval
• autobanden
• houten planken, kisten en paletten
• piepschuim
• afgedankte elektrische en elektronische apparaten
• schroot/metaal

Gasflessen
Gebruikte gasflessen levert u in bij een gasverdeler in uw buurt.
Meer informatie kan u vinden via www.febupro.be of 
www.legegasfles.be.

Nog bruikbaar? Contacteer De Kringwinkel ‘t Rad, tel.: 050 34 94 00.
• Bij aankoop van een nieuw gelijkaardig toestel moet de verkoper 

het afgedankte toestel gratis terugnemen.
• Afgedankte toestellen die niet vervangen worden, kunnen gratis 

afgeleverd worden op het recyclagepark.
• Breng klein elektro naar een RecyclePunt in de buurt: 

www.recupel.be

Witgoed: koelkast, diepvriestoestel, fornuis, wasmachine, droogkast,  
droogzwierder, ...

Bruingoed: tv, computerscherm, radio, versterker, tuner, cassette-
deck, platenspeler, cd-speler, videorecorder, videocamera, computer 
en randapparatuur, telefoon- en faxtoestel, kopieerapparaat, printer, 
mobilofoon, luidspreker, grill, bakoven, waterverwarmer, dampkap, 
microgolfoven, oven, draagbaar verwarmingsapparaat, ...

U kan doorlopend klein gevaarlijk afval aanbieden op het 
recyclagepark.  Meld u bij één van de parkwachters, die uw KGA 
op de juiste plaats in de chemiekluis zal onderbrengen.

Wat mag gebracht worden:
lege spuitbussen, batterijen, tl-lampen en resten van verf, 
oplosmiddelen, brandstoffen, olie, lijm, onderhoudsproducten, 
insecticiden, pesticiden, vetten, inkten, enz...

RESTAFVAL VAN PARTICULIEREN

Elke week
Uitsluitend in de voorgeschreven IVBO-Zedelgem huisvuilzakken.
De zakken moeten met de flappen dichtgeknoopt worden, niet 
dichtgekleefd. 
Max. 4 zakken per ophaalbeurt
Max. 15 kg per zak

Wordt meegenomen:
niet-herbruikbaar of -recycleerbaar, brandbaar huishoudelijk afval

Verboden:
• glas
• klein gevaarlijk afval
• vloeistoffen
• papier en karton
• plastic flessen en flacons

Elke week

Dit is het met restafval gelijkgesteld bedrijfsafval afkomstig 
van niet-particulieren. Dit afval moet aangeboden worden in 
de witte bedrijfsafvalzakken (max. 15 kg/zak) van de gemeente 
Zedelgem of in IVBO-containers (www.ivbo.be/mijn-ivbo). 
De bedrijfsafvalzakken zijn te koop op het recyclagepark en aan het 
onthaal van het gemeentehuis.

w
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RESTAFVAL

GROFVUIL

AEEA - AFGEDANKTE ELEKTRISCHE
EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

Ophaling 5 maal gratis per jaar. Altijd op afroep!
Ophaaldata: 1177  jjaannuuaarrii,,  2288  ffeebbrruuaarrii,,  2288  aapprriill,,  1155  sseepptteemmbbeerr  eenn  2244  nnoovveemmbbeerr

Er gaat een speciale ophaling van kerstbomen door op 7 januari. 
Uiteraard worden enkel echte kerstbomen meegenomen (geen 
plastieken of rieten bomen). Versiering of bloempot moeten 
verwijderd zijn. Op deze ophaaldag mag ook snoeihout meegegeven 
worden.

Altijd op afroep! Reserveer ten laatste 14 dagen voor de ophaaldata 
via www.ivbo.be/mijn-ivbo of 050 45 63 11

Wat mag worden aangeboden?
enkel snoeihout, gebundeld met natuurtouw
Bundels: max. 50 cm diameter, max. 1 m lang, max. 20 bundels 
per ophaalbeurt
Verboden: gemengd groenafval zoals bladeren, gras ...

Tegen betaling kan, op basis van een abonnement, gemengd 
groenafval en gras (geen fruit- en groenteafval) aangeboden 
worden in een rolcontainer, vooraf aangekocht bij IVBO, 
inlichtingen tel.: 050 45 63 11.

Wordt meegenomen:  Verboden:
• groenafval fruit- en groenteafval
• gras

SNOEIHOUT

GROENAFVAL

Advies om te composteren
Afval van groenten, fruit, haagsnoeisel, oude bloembollen, planten-
resten, grasmaaisel, ... kunt u zelf verwerken om het nadien terug te 
gebruiken als bodemverbeteraar in de tuin.
Info over thuiscomposteren kunt u steeds krijgen op de milieudienst 
en op het recyclagepark.

Op het composteiland van het recyclagepark kan u terecht voor alle 
info omtrent thuiscomposteren en kringlooptuinieren, om zo minder 
groenafval in de tuin te hebben. Spreek de parkwachters aan voor 
meer uitleg of indien u een afspraak met een kringloopkracht wenst 
te maken. Kringloopkrachten zijn vrijwilligers die thuiscomposteren 
en kringlooptuinieren meer bekendheid willen geven en bij proble-
men hieromtrent advies kunnen geven. Ook via de milieudienst kunt 
u in contact komen met één van de Zedelgemse kringloopkrachten.

COMPOSTEREN

Adres: Remi Claeysstraat 15, 8210 Zedelgem, tel.: 050 20 03 32 
https://www.zedelgem.be/recyclagepark  
Het park is enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak kan 
gemaakt worden via www.zedelgem.be/afspraken ooff  005500  228888  333300

Openingsuren voormiddag namiddag

dinsdag 10.00 u tot 12.00 u 14.00 u tot 17.00 u*

woensdag 08.30 u tot 13.00 u 14.00 u tot 17.00 u*

vrijdag 10.00 u tot 12.00 u 14.00 u tot 17.00 u*

zaterdag 09.00 u tot 12.00 u 13.00 u tot 16.00 u

* van 1 maart t.e.m. 30 september op dinsdag, woensdag en vrijdag 
open tot 18.00u. Het recyclagepark is gesloten op wettelijke 
feestdagen en op dinsdag 11 juli, dinsdag 15 augustus, vrijdag 
22 september en dinsdag 26 december. Eventuele extra 
sluitingsdagen worden gecommuniceerd via de website, Zedelgem 
magazine en uitgehangen aan het recyclagepark. 
In periodes van hittegolf is het park gesloten.

Volgende afvalstoffen kunnen gescheiden aangeboden worden:

asbesthoudend afval KGA

autobanden kurk

autobatterijen motorolie

batterijen papier en karton

bol glas (flessen, bokalen) piepschuim

boomwortels (max Ø 30cm, aarde 
verwijderd) plastic bloempotten

bouwafval  
(zonder restanten aarde)

P+MD in reglementaire 
P+MD-zak

bouwafval (gemengd met restanten 
aarde) zuiver schroot

brandbaar grof vuil snoeihout *

bruingoed (AEEA) stortafval

frituurolie en -vet textiel

harde kunststoffen tl-lampen

herbruikbare goederen tuinafval

houtafval  
(ontdaan van metaal- en andere 
resten, mag bewerkt zijn)

vlak glas

kaarsresten witgoed (AEEA)

kalkhoudend afval

* met touw in bundels gebonden, maximum diameter 50 cm
Het is verboden klein huisvuil aan te voeren naar het recyclagepark.

Aarde wordt niet aanvaard.
Opgelet: asbestproducten mogen uitsluitend in de reglementaire zakken 
worden aangevoerd. De zakken zijn uitsluitend te koop op het recyclage-
park. Ga op een veilige manier met asbest om! 
Meer info op www.asbestinfo.be

Op het recyclagepark kunt u verhakseld snoeihout aankopen, 
aan te wenden tussen de beplanting als onkruidremmer, prijs 
€ 15 /m³ of € 1,50/zak. Geldig zolang de voorraad strekt.

HET RECYCLAGEPARK

BEDRIJFSAFVAL

PAPIER & KARTON

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier en  aluminiumfolie en -zakjes

Een sticker ‘geen reclamedrukwerk’ is gratis te verkrijgen op het 
recyclagepark en aan het onthaal van het gemeentehuis.

 Plastic folie verwijderen van  kranten, tijdschriften en folders
 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in een stevige 

gesloten kartonnen doos (max. 15 kg per bundel)



 NIET TOEGELATEN

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

 Scheiden van wit en gekleurd glas
 Volledig leeg

Deponeren in de glasbollen (enkel tussen 8 en 20 uur) of op het 
recyclagepark. Steeds gesorteerd per kleur. 

GLAS



 NIET TOEGELATEN

   Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, recipiënten 
in  terracotta

   Opaalglas en  kristalglas
   Vlak glas zoals ramen en spiegels 
   Alle types van lampen
   Deksels of doppen

De glasbol is geen stortplaats! 
Sluikstorten kost minstens €€  250..

Lijstje van de plaatsen waar de 
glasbollen staan vindt u op 
www.zedelgem.be en 
is eveneens te verkrijgen op de 
milieudienst.

• metalen verpakkingen
• drankkartons
• textiel
• groenafval
• scherpe voorwerpen

TEXTIEL
Deponeren in de vergunde kledingcontainers langs de openbare weg 
of op het recyclagepark, steeds in een gesloten zak

Toegelaten: kledij en accessoires (riemen, tassen, schoenen per 
paar), beddengoed, keuken- en badkamertextiel, woningtextiel, 
speelgoedknuffels, propere lappen, textiel met klein defect

Verboden: tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/of besmeurd 
textiel

Tip: Nog bruikbaar textiel kan ook naar De Kringwinkel gebracht 
worden.

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat  
de fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor  
het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval.
Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product  
of zijn verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Download snel
de gratis app
www.ophaalkalender.be

Recycle!

GFT
Wekelijkse ophaling Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) in de GFT-zak.
Let op: de GFT-zakken zijn composteerbaar en dus maar max. 1 jaar 
houdbaar!
Wat wel: Schillen en resten van fruit, groenten en 
aardappelen, plantaardig en dierlijk keukenafval (het 
vlees van het dier) en etensresten, broodresten, kof-
fiedik, papieren koffiefilter, papier van keukenrol, no-
ten, pitten, vlees- en visresten (uitgezonderd mossel-
schelpen, oesterschelpen,...), vaste zuivelproducten 
(kaasresten), eieren en -schalen, beperkte hoeveel-
heid tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, 
haagscheersel, versnipperd snoeihout), kamer- en 
tuinplanten, schaafkrullen en zaagmeel van onbe-
handeld hout, mest  kleine huisdieren (cavia, konijn,...)
Niet toegelaten: Vloeistoffen (bv. soep, melk, olie,...), 
sauzen, vet en olieën (uitgezonderd gerechten 
waar een klein aandeel saus in zit), theezakjes 
en koffiepads, behandeld hout (met verf, vernis, 
impregneermiddel), beenderen en dierlijk slachtafval 
(ingewanden), schelpen (van mosselen, oesters,...), 
dierenkrengen, kattenbakvulling en vogelkooizand, 
mest van grote huisdieren of in grote hoeveelhe-den, 
stof uit de stofzuiger, wegwerpluiers en ander 
hygiëneafval, asresten en houtskool, plastiek, glas, 
metalen, grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken, 
aarde en zand, kurk

landbouwfolie

PMD

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak 
(oude PMD-zakken blijven geldig)

METALEN VERPAKKINGEN DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

Potjes en tubes

Folies, zakken 
en zakjes

NIEUW

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

Flessen of andere  
verpakkingen 
goed leeggieten 
of -schrapen.

Duw plastic flessen  
plat, zet de dop erop  
en win plaats in de zak.

NIET TOEGELATEN OPGELET!

 Steek de verpak- 
kingen niet in  
elkaar en stop ze  
niet samen in een  
 dichtgeknoopte  
zak.

 Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

 Verpakkingen bestaande uit een mix van 
materialen (bv. een laag plastic folie en  
een laag aluminium-folie) die niet van  
elkaar kunnen gescheiden worden, zoals 
sommige drankzakjes, zakjes fruitmoes  
of natte dierenvoeding, …

 Verpakkingen met kindveilige dop
 Verpakkingen met  minstens  

een van deze pictogrammen
 Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, 

pesticiden, lijm, verf en vernis, siliconenkits
 Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter
 Piepschuim
 Andere voorwerpen
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Indien de stukken grofvuil nog bruikbaar zijn bel De Kringwinkel ‘t rad 
voor gratis ophaling, tel.: 050 34 94 00 

Ophaling grofvuil door IVBO altijd op afroep!
ophaaldata: 18 maart, 18 mei, 24 augustus , 8 november.

 Altijd op afroep! Reserveer ten laatste 14 dagen voor de 
ophaaldata via www.ivbo.be/mijn-ivbo of 050 45 63 11 
Per ophaalbeurt moet 15 euro betaald worden. 

Wat mag worden aangeboden?
max. 5 brandbare, niet-recupereerbare stukken die te groot zijn  
om in een huisvuilzak te stoppen 
EEnnkkeell  hheett  mmaatteerriiaaaall  ddaatt  ddoooorrggeeggeevveenn  iiss  wwoorrddtt  mmeeeeggeennoommeenn..

Verboden:
• papier en karton
• textiel
• glas
• PMD
• KGA
• groenafval en snoeihout 
• bouw- en sloopafval
• autobanden
• houten planken, kisten en paletten
• piepschuim
• afgedankte elektrische en elektronische apparaten
• schroot/metaal

Gasflessen
Gebruikte gasflessen levert u in bij een gasverdeler in uw buurt.
Meer informatie kan u vinden via www.febupro.be of 
www.legegasfles.be.

Nog bruikbaar? Contacteer De Kringwinkel ‘t Rad, tel.: 050 34 94 00.
• Bij aankoop van een nieuw gelijkaardig toestel moet de verkoper 

het afgedankte toestel gratis terugnemen.
• Afgedankte toestellen die niet vervangen worden, kunnen gratis 

afgeleverd worden op het recyclagepark.
• Breng klein elektro naar een RecyclePunt in de buurt: 

www.recupel.be

Witgoed: koelkast, diepvriestoestel, fornuis, wasmachine, droogkast,  
droogzwierder, ...

Bruingoed: tv, computerscherm, radio, versterker, tuner, cassette-
deck, platenspeler, cd-speler, videorecorder, videocamera, computer 
en randapparatuur, telefoon- en faxtoestel, kopieerapparaat, printer, 
mobilofoon, luidspreker, grill, bakoven, waterverwarmer, dampkap, 
microgolfoven, oven, draagbaar verwarmingsapparaat, ...

U kan doorlopend klein gevaarlijk afval aanbieden op het 
recyclagepark.  Meld u bij één van de parkwachters, die uw KGA 
op de juiste plaats in de chemiekluis zal onderbrengen.

Wat mag gebracht worden:
lege spuitbussen, batterijen, tl-lampen en resten van verf, 
oplosmiddelen, brandstoffen, olie, lijm, onderhoudsproducten, 
insecticiden, pesticiden, vetten, inkten, enz...

RESTAFVAL VAN PARTICULIEREN

Elke week
Uitsluitend in de voorgeschreven IVBO-Zedelgem huisvuilzakken.
De zakken moeten met de flappen dichtgeknoopt worden, niet 
dichtgekleefd. 
Max. 4 zakken per ophaalbeurt
Max. 15 kg per zak

Wordt meegenomen:
niet-herbruikbaar of -recycleerbaar, brandbaar huishoudelijk afval

Verboden:
• glas
• klein gevaarlijk afval
• vloeistoffen
• papier en karton
• plastic flessen en flacons

Elke week

Dit is het met restafval gelijkgesteld bedrijfsafval afkomstig 
van niet-particulieren. Dit afval moet aangeboden worden in 
de witte bedrijfsafvalzakken (max. 15 kg/zak) van de gemeente 
Zedelgem of in IVBO-containers (www.ivbo.be/mijn-ivbo). 
De bedrijfsafvalzakken zijn te koop op het recyclagepark en aan het 
onthaal van het gemeentehuis.
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RESTAFVAL

GROFVUIL

AEEA - AFGEDANKTE ELEKTRISCHE
EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

Ophaling 5 maal gratis per jaar. Altijd op afroep!
Ophaaldata: 1177  jjaannuuaarrii,,  2288  ffeebbrruuaarrii,,  2288  aapprriill,,  1155  sseepptteemmbbeerr  eenn  2244  nnoovveemmbbeerr

Er gaat een speciale ophaling van kerstbomen door op 7 januari. 
Uiteraard worden enkel echte kerstbomen meegenomen (geen 
plastieken of rieten bomen). Versiering of bloempot moeten 
verwijderd zijn. Op deze ophaaldag mag ook snoeihout meegegeven 
worden.

Altijd op afroep! Reserveer ten laatste 14 dagen voor de ophaaldata 
via www.ivbo.be/mijn-ivbo of 050 45 63 11

Wat mag worden aangeboden?
enkel snoeihout, gebundeld met natuurtouw
Bundels: max. 50 cm diameter, max. 1 m lang, max. 20 bundels 
per ophaalbeurt
Verboden: gemengd groenafval zoals bladeren, gras ...

Tegen betaling kan, op basis van een abonnement, gemengd 
groenafval en gras (geen fruit- en groenteafval) aangeboden 
worden in een rolcontainer, vooraf aangekocht bij IVBO, 
inlichtingen tel.: 050 45 63 11.

Wordt meegenomen:  Verboden:
• groenafval fruit- en groenteafval
• gras

SNOEIHOUT

GROENAFVAL

Advies om te composteren
Afval van groenten, fruit, haagsnoeisel, oude bloembollen, planten-
resten, grasmaaisel, ... kunt u zelf verwerken om het nadien terug te 
gebruiken als bodemverbeteraar in de tuin.
Info over thuiscomposteren kunt u steeds krijgen op de milieudienst 
en op het recyclagepark.

Op het composteiland van het recyclagepark kan u terecht voor alle 
info omtrent thuiscomposteren en kringlooptuinieren, om zo minder 
groenafval in de tuin te hebben. Spreek de parkwachters aan voor 
meer uitleg of indien u een afspraak met een kringloopkracht wenst 
te maken. Kringloopkrachten zijn vrijwilligers die thuiscomposteren 
en kringlooptuinieren meer bekendheid willen geven en bij proble-
men hieromtrent advies kunnen geven. Ook via de milieudienst kunt 
u in contact komen met één van de Zedelgemse kringloopkrachten.

COMPOSTEREN

Adres: Remi Claeysstraat 15, 8210 Zedelgem, tel.: 050 20 03 32 
https://www.zedelgem.be/recyclagepark  
Het park is enkel toegankelijk op afspraak. Een afspraak kan 
gemaakt worden via www.zedelgem.be/afspraken ooff  005500  228888  333300

Openingsuren voormiddag namiddag

dinsdag 10.00 u tot 12.00 u 14.00 u tot 17.00 u*

woensdag 08.30 u tot 13.00 u 14.00 u tot 17.00 u*

vrijdag 10.00 u tot 12.00 u 14.00 u tot 17.00 u*

zaterdag 09.00 u tot 12.00 u 13.00 u tot 16.00 u

* van 1 maart t.e.m. 30 september op dinsdag, woensdag en vrijdag 
open tot 18.00u. Het recyclagepark is gesloten op wettelijke 
feestdagen en op dinsdag 11 juli, dinsdag 15 augustus, vrijdag 
22 september en dinsdag 26 december. Eventuele extra 
sluitingsdagen worden gecommuniceerd via de website, Zedelgem 
magazine en uitgehangen aan het recyclagepark. 
In periodes van hittegolf is het park gesloten.

Volgende afvalstoffen kunnen gescheiden aangeboden worden:

asbesthoudend afval KGA

autobanden kurk

autobatterijen motorolie

batterijen papier en karton

bol glas (flessen, bokalen) piepschuim

boomwortels (max Ø 30cm, aarde 
verwijderd) plastic bloempotten

bouwafval  
(zonder restanten aarde)

P+MD in reglementaire 
P+MD-zak

bouwafval (gemengd met restanten 
aarde) zuiver schroot

brandbaar grof vuil snoeihout *

bruingoed (AEEA) stortafval

frituurolie en -vet textiel

harde kunststoffen tl-lampen

herbruikbare goederen tuinafval

houtafval  
(ontdaan van metaal- en andere 
resten, mag bewerkt zijn)

vlak glas

kaarsresten witgoed (AEEA)

kalkhoudend afval

* met touw in bundels gebonden, maximum diameter 50 cm
Het is verboden klein huisvuil aan te voeren naar het recyclagepark.

Aarde wordt niet aanvaard.
Opgelet: asbestproducten mogen uitsluitend in de reglementaire zakken 
worden aangevoerd. De zakken zijn uitsluitend te koop op het recyclage-
park. Ga op een veilige manier met asbest om! 
Meer info op www.asbestinfo.be

Op het recyclagepark kunt u verhakseld snoeihout aankopen, 
aan te wenden tussen de beplanting als onkruidremmer, prijs 
€ 15 /m³ of € 1,50/zak. Geldig zolang de voorraad strekt.

HET RECYCLAGEPARK

BEDRIJFSAFVAL

PAPIER & KARTON

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier en  aluminiumfolie en -zakjes

Een sticker ‘geen reclamedrukwerk’ is gratis te verkrijgen op het 
recyclagepark en aan het onthaal van het gemeentehuis.

 Plastic folie verwijderen van  kranten, tijdschriften en folders
 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in een stevige 

gesloten kartonnen doos (max. 15 kg per bundel)



 NIET TOEGELATEN

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

 Scheiden van wit en gekleurd glas
 Volledig leeg

Deponeren in de glasbollen (enkel tussen 8 en 20 uur) of op het 
recyclagepark. Steeds gesorteerd per kleur. 

GLAS



 NIET TOEGELATEN

   Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Porselein en keramiek, recipiënten 
in  terracotta

   Opaalglas en  kristalglas
   Vlak glas zoals ramen en spiegels 
   Alle types van lampen
   Deksels of doppen

De glasbol is geen stortplaats! 
Sluikstorten kost minstens €€  250..

Lijstje van de plaatsen waar de 
glasbollen staan vindt u op 
www.zedelgem.be en 
is eveneens te verkrijgen op de 
milieudienst.

• metalen verpakkingen
• drankkartons
• textiel
• groenafval
• scherpe voorwerpen

TEXTIEL
Deponeren in de vergunde kledingcontainers langs de openbare weg 
of op het recyclagepark, steeds in een gesloten zak

Toegelaten: kledij en accessoires (riemen, tassen, schoenen per 
paar), beddengoed, keuken- en badkamertextiel, woningtextiel, 
speelgoedknuffels, propere lappen, textiel met klein defect

Verboden: tapijten, matrassen, zetelkussens, nat en/of besmeurd 
textiel

Tip: Nog bruikbaar textiel kan ook naar De Kringwinkel gebracht 
worden.

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat  
de fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor  
het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval.
Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product  
of zijn verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Download snel
de gratis app
www.ophaalkalender.be

Recycle!

GFT
Wekelijkse ophaling Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) in de GFT-zak.
Let op: de GFT-zakken zijn composteerbaar en dus maar max. 1 jaar 
houdbaar!
Wat wel: Schillen en resten van fruit, groenten en 
aardappelen, plantaardig en dierlijk keukenafval (het 
vlees van het dier) en etensresten, broodresten, kof-
fiedik, papieren koffiefilter, papier van keukenrol, no-
ten, pitten, vlees- en visresten (uitgezonderd mossel-
schelpen, oesterschelpen,...), vaste zuivelproducten 
(kaasresten), eieren en -schalen, beperkte hoeveel-
heid tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, 
haagscheersel, versnipperd snoeihout), kamer- en 
tuinplanten, schaafkrullen en zaagmeel van onbe-
handeld hout, mest  kleine huisdieren (cavia, konijn,...)
Niet toegelaten: Vloeistoffen (bv. soep, melk, olie,...), 
sauzen, vet en olieën (uitgezonderd gerechten 
waar een klein aandeel saus in zit), theezakjes 
en koffiepads, behandeld hout (met verf, vernis, 
impregneermiddel), beenderen en dierlijk slachtafval 
(ingewanden), schelpen (van mosselen, oesters,...), 
dierenkrengen, kattenbakvulling en vogelkooizand, 
mest van grote huisdieren of in grote hoeveelhe-den, 
stof uit de stofzuiger, wegwerpluiers en ander 
hygiëneafval, asresten en houtskool, plastiek, glas, 
metalen, grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken, 
aarde en zand, kurk

landbouwfolie

Recycle!
Download snel 
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking gee  aan dat de fabrikant van het 
product een b� drage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of 
z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren: 
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

Papier-Karton

PMD

Plastic folie verw� deren 
van  t� dschri en
Samenbinden met 
natuurkoord of 
verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier 

en  aluminiumfolie 
en -zakjes

Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas
Volledig leeg
Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)
Alle types van lampen

Deksels of doppen
Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta
Opaalglas en  kristalglas
Vlak glas zoals ramen 
en spiegels

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

Meer info over de selectieve inzameling, 

NIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN OPGELET!METALEN VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Flesssen

  Steek de verpakkin-
gen niet in elkaar en 
stop ze niet samen in 
een  dichtgeknoopte 
zak.

  Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Flacons

Drankcapsules

METALEN VERPAKKINGEN

RANKKARTONSDRANKKARTONSDRANKKARTONSRANKKARTONS

Regels voor een goede recyclage

Giet of schraap 
� essen of andere 
verpakkingen 
goed leeg.

Duw plastic � essen 
plat, zet de dop erop 
en win plaats in de zak.

  Verpakkingen bestaande uit een mix van
materialen    (bv. een laag plastic folie en een laag 
aluminium-folie) die niet van elkaar kunnen 
gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige dop

  Verpakkingen met  minstens 
een van deze pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, van 
pesticiden, van l� m, van verf en vernis, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

laag plastic folie en een laag 

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
natte dierenvoeding, …

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,

Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

Andere voorwerpen

Verw� der de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

Trek volledig 
bedekkende folies 
van de � es en gooi 
ze los van elkaar 
in de blauwe zak.

elkaar in de zak.

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

FlesssenFlesssen Folies, zakken en zakjesFolies, zakken en zakjes

Potjes en tubesPotjes en tubes

Recycle!
Download snel 
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking gee  aan dat de fabrikant van het 
product een b� drage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of 
z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren: 
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

Papier-Karton

PMD

Plastic folie verw� deren 
van  t� dschri en
Samenbinden met 
natuurkoord of 
verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier 

en  aluminiumfolie 
en -zakjes

Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas
Volledig leeg
Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)
Alle types van lampen

Deksels of doppen
Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta
Opaalglas en  kristalglas
Vlak glas zoals ramen 
en spiegels

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

Meer info over de selectieve inzameling, 

NIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN OPGELET!METALEN VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Flesssen

  Steek de verpakkin-
gen niet in elkaar en 
stop ze niet samen in 
een  dichtgeknoopte 
zak.

  Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Flacons

Drankcapsules

METALEN VERPAKKINGEN

RANKKARTONSDRANKKARTONSDRANKKARTONSRANKKARTONS

Regels voor een goede recyclage

Giet of schraap 
� essen of andere 
verpakkingen 
goed leeg.

Duw plastic � essen 
plat, zet de dop erop 
en win plaats in de zak.

  Verpakkingen bestaande uit een mix van
materialen    (bv. een laag plastic folie en een laag 
aluminium-folie) die niet van elkaar kunnen 
gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige dop

  Verpakkingen met  minstens 
een van deze pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, van 
pesticiden, van l� m, van verf en vernis, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

laag plastic folie en een laag 

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
natte dierenvoeding, …

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,

Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

Andere voorwerpen

Verw� der de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

Trek volledig 
bedekkende folies 
van de � es en gooi 
ze los van elkaar 
in de blauwe zak.

elkaar in de zak.

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

FlesssenFlesssen Folies, zakken en zakjesFolies, zakken en zakjes

Potjes en tubesPotjes en tubes

PLASTIC, METAAL & DRANKKARTON (PMD)
Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark in de PMD-zak.
(oude PMD-zakken blijven geldig)

Recycle!
Download snel 
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking gee  aan dat de fabrikant van het 
product een b� drage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of 
z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren: 
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

Papier-Karton

PMD

Plastic folie verw� deren 
van  t� dschri en
Samenbinden met 
natuurkoord of 
verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier 

en  aluminiumfolie 
en -zakjes

Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas
Volledig leeg
Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)
Alle types van lampen

Deksels of doppen
Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta
Opaalglas en  kristalglas
Vlak glas zoals ramen 
en spiegels

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

Meer info over de selectieve inzameling, 

NIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN OPGELET!METALEN VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Flesssen

  Steek de verpakkin-
gen niet in elkaar en 
stop ze niet samen in 
een  dichtgeknoopte 
zak.

  Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Flacons

Drankcapsules

METALEN VERPAKKINGEN

RANKKARTONSDRANKKARTONSDRANKKARTONSRANKKARTONS

Regels voor een goede recyclage

Giet of schraap 
� essen of andere 
verpakkingen 
goed leeg.

Duw plastic � essen 
plat, zet de dop erop 
en win plaats in de zak.

  Verpakkingen bestaande uit een mix van
materialen    (bv. een laag plastic folie en een laag 
aluminium-folie) die niet van elkaar kunnen 
gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige dop

  Verpakkingen met  minstens 
een van deze pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, van 
pesticiden, van l� m, van verf en vernis, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

laag plastic folie en een laag 

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
natte dierenvoeding, …

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,

Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

Andere voorwerpen

Verw� der de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

Trek volledig 
bedekkende folies 
van de � es en gooi 
ze los van elkaar 
in de blauwe zak.

elkaar in de zak.

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

FlesssenFlesssen Folies, zakken en zakjesFolies, zakken en zakjes

Potjes en tubesPotjes en tubes

Recycle!
Download snel 
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking gee  aan dat de fabrikant van het 
product een b� drage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of 
z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren: 
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

Papier-Karton

PMD

Plastic folie verw� deren 
van  t� dschri en
Samenbinden met 
natuurkoord of 
verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier 

en  aluminiumfolie 
en -zakjes

Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas
Volledig leeg
Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)
Alle types van lampen

Deksels of doppen
Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta
Opaalglas en  kristalglas
Vlak glas zoals ramen 
en spiegels

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

Meer info over de selectieve inzameling, 

NIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN OPGELET!METALEN VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Flesssen

  Steek de verpakkin-
gen niet in elkaar en 
stop ze niet samen in 
een  dichtgeknoopte 
zak.

  Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Flacons

Drankcapsules

METALEN VERPAKKINGEN

RANKKARTONSDRANKKARTONSDRANKKARTONSRANKKARTONS

Regels voor een goede recyclage

Giet of schraap 
� essen of andere 
verpakkingen 
goed leeg.

Duw plastic � essen 
plat, zet de dop erop 
en win plaats in de zak.

  Verpakkingen bestaande uit een mix van
materialen    (bv. een laag plastic folie en een laag 
aluminium-folie) die niet van elkaar kunnen 
gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige dop

  Verpakkingen met  minstens 
een van deze pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, van 
pesticiden, van l� m, van verf en vernis, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

laag plastic folie en een laag 

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
natte dierenvoeding, …

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,

Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

Andere voorwerpen

Verw� der de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

Trek volledig 
bedekkende folies 
van de � es en gooi 
ze los van elkaar 
in de blauwe zak.

elkaar in de zak.

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

FlesssenFlesssen Folies, zakken en zakjesFolies, zakken en zakjes

Potjes en tubesPotjes en tubes

Recycle!
Download snel 
de gratis app

Het Groene Punt-logo op een verpakking gee  aan dat de fabrikant van het 
product een b� drage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van 
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of 
z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, 
sorteren en  recycleren: 
www.fostplus.be

Sorteerinstructies

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

Papier-Karton

PMD

Plastic folie verw� deren 
van  t� dschri en
Samenbinden met 
natuurkoord of 
verzamelen in een 
stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier 

en  aluminiumfolie 
en -zakjes

Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas
Volledig leeg
Hittebestendig glas 
(bv. ovenschotels)
Alle types van lampen

Deksels of doppen
Porselein en keramiek, 
 recipiënten in  terracotta
Opaalglas en  kristalglas
Vlak glas zoals ramen 
en spiegels

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

Meer info over de selectieve inzameling, 

NIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATENNIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN OPGELET!METALEN VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Flesssen

  Steek de verpakkin-
gen niet in elkaar en 
stop ze niet samen in 
een  dichtgeknoopte 
zak.

  Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Flacons

Drankcapsules

METALEN VERPAKKINGEN

RANKKARTONSDRANKKARTONSDRANKKARTONSRANKKARTONS

Regels voor een goede recyclage

Giet of schraap 
� essen of andere 
verpakkingen 
goed leeg.

Duw plastic � essen 
plat, zet de dop erop 
en win plaats in de zak.

  Verpakkingen bestaande uit een mix van
materialen    (bv. een laag plastic folie en een laag 
aluminium-folie) die niet van elkaar kunnen 
gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige dop

  Verpakkingen met  minstens 
een van deze pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, van 
pesticiden, van l� m, van verf en vernis, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

laag plastic folie en een laag 

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,
natte dierenvoeding, …

gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes,

Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

Andere voorwerpen

Verw� der de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

Trek volledig 
bedekkende folies 
van de � es en gooi 
ze los van elkaar 
in de blauwe zak.

elkaar in de zak.

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

FlesssenFlesssen Folies, zakken en zakjesFolies, zakken en zakjes

Potjes en tubesPotjes en tubes

PAPIER & KARTON
Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Heb je vragen of meldingen? Wil je een ophaling 
grofvuil, een gft-emmer, groencontainer of asbest-
zakken aanvragen, ... ? 

www.ivbo.be/mijn-ivbo


