Je afval in
ondergrondse

containers
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De ondergrondse
containers
4 afvalsoorten
In de ondergrondse containers kan je terecht met 4 soorten afval:

1. restafval (2 containers)
2. papier/karton
3. PMD
4. glas

Afzonderlijke containers
Per afvaltype kan je een afzonderlijke container openen. Zo kan je het
juiste afval in de juiste container gooien.
Wanneer de container vol is, komt ILvA die leegmaken. Je afval wordt
naar verschillende verwerkers gebracht. Op die manier wordt heel
wat van wat jij weggooit gerecycleerd!
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Openingsuren
Je kan je afval kwijt tussen 6u en 22u.
Tussen 22u en 6u zijn de ondergrondse containers gesloten.

Open tussen 6u en 22u
22u

ÆÆ
6u

Opgelet!
Sluikstorten is verboden
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Werkwijze
Naast de
afvalcontainers
staat de
centrale zuil.
De centrale zuil

1 Steek je identiteitskaart in de gleuf van de centrale zuil.

2 Duid aan welk afval je brengt. Meerdere keuzes zijn mogelijk.
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3

Haal je identiteitskaart uit de gleuf
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Bevestig je keuze
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De containers openen
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Gooi je afval in de juiste container(s) en sluit het deksel
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Hoe aanbieden?
Restafval: 		

in plastic zakjes (vrij te kopen).

PMD: 		

los

Papier/karton:

los (verwijder plastic folie)

Glas: 			

los (verwijder dekseltjes)

Hoeveel kost het?
Restafval:

€ 0,50 per inworp.
Per beurt kan je 20 liter restafval kwijt.

PMD: € 0,125 per inworp.

Per beurt kan je 30 liter PMD-afval kwijt.

Papier/karton: inworp gratis
Glas: inworp gratis

Hoe betalen?
Aan de hand van de identiteitskaart van je gezinsleden
weet ILvA wie er welk afval heeft gebracht.
Maandelijks stuurt ILvA de factuur naar Dewaco, die voor
jouw gezin regelt hoeveel je moet betalen.
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OPGEPAST!
Indien veel restafval wordt gevonden in de PMD-, papier/
karton- of glascontainers, zal ILvA de lediging van deze
container aanrekenen alsof het restafval is ( = €1,50 per 60 liter).
Deze kost zal door jou mee betaald moeten worden.

Goed sorteren is dus de boodschap!
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Sorteren - ondergrondse container

Papier en karton

Wat mag bij het papier/karton?
Kranten, reclamedrukwerken, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken, papieren zakken, kartonnen dozen, telefoon- en
faxgidsen, brieven, schriften, …


Wat mag niet bij het papier/karton?
Vervuild of vet papier, behangpapier, aluminiumfolie en -zakjes, cellofaanpapier,...
Verwijder de plastic folie van kranten, tijdschriften, folders,...
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Sorteren - ondergrondse container

Glas

Wat mag bij het glas?
Doorzichtig verpakkingsglas zoals flessen, flacons, potjes en bokalen.
Ook drinkglazen (geen kristalglas) en uitgewassen lege flesjes van
geneesmiddelen of parfum worden aanvaard.


Wat mag niet bij het glas?
vuurvaste voorwerpen (pyrexglas)
gewapend glas
vlak glas (venster- of serreglas)
kristal
beeldbuizen (TV of computer)

spiegelglas
autoruiten
plexiglas
porselein
lampen (alle types)

aardewerk
kurk
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Sorteren - ondergrondse container

PMD

Wat mag bij het PMD?

P De P = Plastic Flessen en Flacons van

dranken (frisdranken, water, melk, fruit- of
groentensap, ...) of van onderhouds- en
verzorgingsproducten (afwasmiddel, bleekwater,
gedistilleerd water, wasproducten, wasverzachters,
producten voor douche en bad...).
Ook lege flessen van frituurolie of -vet mogen bij
het PMD !

M De M = Metalen verpakkingen van drankblikjes,

conservenblikjes, aluminium schotels, bakjes en
schaaltjes, schroefdoppen, deksels en kroonkurken,
dozen en bussen (van sigaren, koekjes, chocolade,
olie...) en ook spuitbussen van voedingsmiddelen
(slagroom...) of cosmetica (haarlak, scheerschuim,
deodorant...).

D De D = Drankkartons die vloeibare producten

hebben bevat (melk, chocomelk, yoghurt, fruitsap...).
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Tip

Is de verpakking van plastic en
heeft ze de vorm van een FLES?
Dan mag die bij het PMD!
Andere plastic niet!



P



M



D
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Sorteren - ondergrondse container

PMD



Wat mag NIET bij het PMD?

Alle plastic verpakkingen en voorwerpen NIET IN
DE VORM VAN EEN FLES: potjes (bijv. van yoghurt),
bakjes, schaaltjes, tubes, drankzakjes, doosjes, vlootjes
(bijv. van boter), plastic zakken en folie. Dit is restafval!
Aluminiumfolie: dit moet bij je restafval!
Isomo schaaltjes: die moeten bij je restafval.
Ook injectienaalden mogen niet bij het PMD. Stop ze
in een speciale naaldcontainer en breng ze naar het
recyclagepark.
Metalen voorwerpen die geen verpakking of geen
deksel van een verpakking zijn horen bij de metalen op
het recyclagepark.
Spuitbussen van “gevaarlijke” producten (pesticiden,
boenmiddel, verf, olie,…) moeten naar het
recyclagepark.
Lege verpakkingen die giftige producten,
ontstoppingsproducten, corrosieve WC-ontkalkers
of motorolie bevat hebben. Deze moeten naar het
recyclagepark.
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= PMD

= Restafval
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Sorteren - ondergrondse container

Restafval
Je hebt goed gesorteerd? Het kan echt niet
gerecycleerd worden?
Dan hoort je voorwerp in de container voor restafval.

Wat mag bij het restafval?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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botervlootjes
yoghurtpotjes
champignon- of aardbeienbakjes
aluminiumfolie
behangpapier (afgestoken
of resten op de rol)
luiers
kattenbakvulling
uitwerpselen van huisdieren
de inhoud van de stofzuigerzak
asbakinhoud
hygiënisch verzorgingsafval

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DVD’s en CD’s
vinylplaten
klein speelgoed
wegwerpproducten
keukenpapier
plastic kapstokken, kippenbeentjes
vlees- en visresten
kauwgom
kaarsen
mosselschelpen
as
versleten kleding of schoenen

Plastic bloempotjes, kunststoffolies,
plastic zakjes en plastic emmers
worden beter naar het recyclagepark gebracht.
Dan worden ze nog gerecycleerd!

Wat mag niet bij het restafval?
Alle afvalsoorten die in een andere container
horen: papier en karton, glas en PMD.
Vloeistoffen
Recycleerbaar (niet versleten, nog
herbruikbaar) textiel hoort niet bij het
restafval. Maak gebruik van textielcontainers
langs de straat of op het recyclagepark of van
huis-aan-huisinzamelingen van verenigingen of
De Kringwinkels.
Klein Gevaarlijk Afval, vervallen geneesmiddelen,
explosieven, gasflessen, steenachtige materialen,
vlak glas en autobanden.
Injectienaalden
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Sorteren - huis-aan-huisinzameling

GFT

Wat is GFT
GFT staat voor groenten-, fruit- en tuinafval.
ILvA komt het GFT-afval aan huis inzamelen via
groene containers.

GFT-container voor jouw gezin
Voor jouw gezin voorziet ILvA een GFT-container
van 40 liter indien je dat wenst.
De GFT-container is niet verplicht, maar denk
er aan dat je GFT in een GFT-container gooien
goedkoper is dan bij het restafval!

GFT-container van
40 liter

Wie een GFT-container wenst,
dient te bellen naar het gratis
nummer 0800/94 140.
Aan een kleine GFT-container moet
een gele sticker worden gekleefd.
Dergelijke sticker kan je kopen in de
meeste supermarkten en buurtwinkels.

Tarief sticker:

40 liter: gele sticker van € 0,90

De inzameling van GFT
De data van de inzameling vind je in de afvalkalender,
die je in de loop van maart ontvangt. Op de dagen met dit
symbool, komt ILvA in je straat langs om de containers leeg te
maken.
Je moet je GFT-container vóór 6u ‘s morgens op de straat gaan zetten.
Zorg dat het deksel is gesloten. Hang de sticker aan de handgreep. Richt de
handgreep naar de straatkant.
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Wat mag in de GFT-container
Alle etensresten, maar vlees- en visresten zijn minder aan te
raden (omwille van geurhinder en kans op maden)
Loof, schillen, resten van groenten, fruit en aardappelen
Eierschalen en notendoppen
(Papieren) koffiefilters met koffiegruis en theezakjes
Gras, stro en bladeren
Snijbloemen en kamerplanten
Klein snoeiafval, kort gemaakte takken
Resten van tuinplanten

Wat mag NIET in de GFT-container
Kattenbakkorrels en vogelkooizand (= restafval)
Slachtafval of dode dieren (= restafval of Rendac 053/64 02 34)
Luiers of ander hygiëneafval (= restafval)
Mosselschelpen (= restafval)
Uitwerpselen (= restafval)
Vervuild stro (= restafval)



Inzamelregels en -tips
Zet de container veilig op de wegberm of op
de stoep! Blokkeer de doorgang van fietsers en
voetgangers niet!
Reinig regelmatig. Leg een krant onderaan
de container. Dan vriest het afval niet vast in
de winter. Je vermijdt er geurhinder mee in de
zomer.
Stamp het GFT-afval niet aan.
Je kreeg de container in bruikleen. Hij hoort bij
jouw woning. Beschadig hem niet, neem hem
niet mee of geef hem niet weg. Bel 0800/94 140
bij verhuizing (minstens 10 dagen vooraf).

Vragen over de
container?

Bij defect, diefstal of
andere problemen met
de GFT-container:
bel het gratis nummer
0800/94 140
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Sorteren - huis-aan-huisinzameling

Grofvuil
Wat is grofvuil?
Grofvuil is afval dat niet gerecycleerd
kan worden, maar te groot is om in de
ondergrondse container te steken.
Meubels, zetels, matrassen,.... zijn grofvuil.
ILvA komt het grofvuil inzamelen in je straat.
Je moet het wel vooraf aanvragen!

Grofvuilinzameling moet je aanvragen!
De data van inzameling vind je in de afvalkalender,
aangeduid met dit symbool:
Om de inzameling van grofvuil aan te vragen, moet je
minstens 2 dagen voor ILvA langskomt bellen naar het
nummer 053/85 85 45.
In de afvalkalender staat een telefoontje wanneer je de laatste dag
kan bellen.
Aan de telefoon noteert ILvA je adres en wat je allemaal zal
aanbieden.

Hoeveel kost het?
Je grofvuil wordt gewogen.
Tot 20 kg: € 6
Boven 20 kg: per begonnen
schijf van 10 kg: € 3 extra
Na de inzameling stuurt ILvA
je een factuur.
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Wat mag bij je grofvuil (bij huis-aan-huisinzameling)?
Alles wat hoort bij een normale inboedel van een gezin
en wat niet in de ondergrondse container voor restafval
kan.
Voorbeelden: meubels, groot speelgoed, vloerbedekking (tapijt, vinyl…), niet-elektrische grasmachine of
ander tuingereedschap, lampenkap, staande klok, kapstok, droogrek, ladder, ski, piano, trampoline, wasmand,
matras, schilderij, …

Wat mag niet bij je grofvuil?
Alles wat in de ondergrondse container past.
Enkele voorbeelden: fruitkratjes, mandjes, kapotte
emmers, bloempotten, plastic zakjes, al dan niet gevuld
met nog kleinere rommel mogen niet!
Afbraakmaterialen (afsluiting, tegels, toiletpot, bad,
dakgoot, dakpannen, stenen, beton, gipsplaten, …) zijn
geen grofvuil. Uitzonderingen hierop zijn deuren en
ramen.
Elektrische en elektronische apparaten zijn geen
grofvuil! Bij aankoop van een nieuw toestel, neemt
de verkoper je oude terug. Het kan ook naar het
recyclagepark.

Inzamelregels en -tips
Stapel het grofvuil ordelijk op de stoep, zodat voorbijgangers niet worden gehinderd.
Houten planken mogen niet korter zijn dan 0,50 meter, maar ook niet langer
dan 1,50 meter. Meer dan drie stuks bind je samen in bundels die één man kan
dragen.
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De inzameling via het
recyclagepark
De tarieven in de ILvA-recylageparken zijn overal dezelfde. Je betaalt per
kilogram afval die je brengt.
Voor niet-recycleerbaar afval moet je altijd betalen.
Elk kalenderjaar mag je gezin de eerste 100 kilogram recycleerbaar afval gratis
brengen. Is je 100 kilogram recycleerbaar afval opgebruikt en breng je daarna
enkel recycleerbaar afval, dan moet je betalen. Je krijgt dan wel een korting van
10%, op voorwaarde dat je geen niet-recycleerbaar afval bij hebt.

Tarieven:

0-2000 kg 					€ 0,05/kg
2001-5000 kg 				
€ 0,10/kg
> 5000 kg 					
€ 0,20/kg
Eerste 100 kg recycleerbaar afval		
€ 0,00/kg

Cementgebonden asbest
Elk gezin kan jaarlijks 200 kg cementgebonden asbest gratis naar het recyclagepark brengen. De voorwaarde om gratis asbest aan te leveren, is dat je in die
beurt énkel cementgebonden asbest aanbiedt (en niets anders). Wie ander afval
bij heeft, betaalt het normale tarief.
asbestbel

Enkel cementgebonden
asbest bij?
Druk op de ASBESTBEL
aan de ingangszuil.
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Ingangszuil

De parkwachter komt
controleren en helpt je
verder.

Recycleerbaar/niet-recycleerbaar
recycleerbaar afval
• AEEA (elektr. huishoudtoestellen): enkel
volledige, niet-gesloopte toestellen
• Auto-, motor- & fietsbanden (géén
vrachtwagen- of tractorbanden)
• Autobatterijen
• Batterijtjes
• Beton
• Bloempotten in kunststof
• Glas: flessen, bokalen, vlak glas
• Grond: niet vervuilde, zuivere grond
• Harde plastics: tuinmeubelen, groot
speelgoed, emmers, buizen, wasmanden,
dakgoten...
• Hout: zuiver, niet rot hout, vezelplaten
• KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
• Kunststoffolie: alle soepele
verpakkingsfolie (bezemschoon)

niet-recycleerbaar afval

•
•
•
•
•

Metaal/schroot
Motorolie
Papier en Karton
Piepschuim (isomo): grote, zuivere, witte
stukken
Plantaardige oliën en vetten
PMD
Steenpuin: bakstenen, metselwerk,
aardewerkpannen, gresbuizen,
natuurleien
Textiel, leder: herbruikbare kleding,
schoeisel, linnen (aanbieden in zakken)
Tuinafval: snoeiafval, gras, bladeren (geen
keukenafval)

Iets mee uit deze lijst?
Dan is je bezoek altijd betalend!

• Grof huisvuil: alle grote voorwerpen
die niet volledig bestaan uit zuiver
hout, metaal of de afzonderlijk in te
zamelen harde plastics. Wat echter niet
recycleerbaar is én in de ondergrondse
container voor restafval kan, moet in de
ondergrondse container.
• Glas: vervuild serreglas, glazen
siervoorwerpen, pyrexglas

•
•
•
•

• Bouwafval: cementgebonden
asbestproducten, cellenbeton (Ytong,
Poroton), afgekapt pleisterwerk, verharde
zakken cement, roofing, golfplaten,
vervuild plastic, tegels, keramiek,
toiletpot, lavabo, gips, kalk, laminaat, …
• Laagwaardig of vervuild hout: geperst
karton (unalit), spoorwegbielzen, MDF,
rot hout, ...
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Openingsuren
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Zaterdag

8u30 - 14u30

8u30 - 14u30

8u30 - 14u30

9u - 16u

Aalst II
Erpe-Mere
Galmaarden
Ninove
Zottegem

Denderleeuw
Herzele

Aalst I
Affligem
Haaltert
Kluisbergen
Lede

13u - 19u

13u- 19u

13u - 19u

13u - 19u

Aalst I
Affligem
Denderleeuw
Geraardsbergen
Haaltert
Herzele
Kluisbergen
Lede
Oosterzele
Sint-Lievens-Houtem

Aalst I
Affligem
Haaltert
Kluisbergen
Lede

Aalst II
Erpe-Mere
Galmaarden
Geraardsbergen
Ninove
Oosterzele
Sint-Lievens-Houtem
Zottegem

Aalst II
Denderleeuw
Erpe-Mere
Galmaarden
Geraardsbergen
Herzele
Ninove
Oosterzele
Sint-Lievens-Houtem
Zottegem

alle
recyclageparken
gesloten

Alle
recyclageparken
open

Alle recyclageparken zijn gesloten op vrijdag!

Adressen
•
•
•
•
•
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Aalst I
Bergemeersenstraat 143
Aalst II (Hofstade)
Spuimeersenweg 1
Affligem
Geertruidebaan 54
Denderleeuw
Thontlaan 42
Erpe-Mere
Keerstraat 3

•
•
•
•
•

Galmaarden
Brusselstraat 23 B
Geraardsbergen
Dagmoedstraat 72
Haaltert
Stationsstraat 205A
Herzele
Mergellaan 79
Kluisbergen
Oudenaardebaan 12

•
•
•
•
•

Ninove
Pamelstraat Oost 455
Lede
Kleiweg 20
Oosterzele
Lange Ambachtstraat 38
Sint-Lievens-Houtem
Bussegem 1A
Zottegem
Ballingsweg 19

Regels en tips
Sorteer je afval op voorhand reeds per soort.

Zo voorkom je onnodig heen- en weergeloop en geraak je vlot en op een correcte
manier van de verschillende afvalsoorten af.

Grofvuil op het recyclagepark ≠ huis-aan-huis-inzameling.

Op het recyclagepark is de definitie van wat mag worden aangeboden bij het grof
vuil strikter dan huis-aan-huis. Grofvuil moet op het recyclagepark voorgesorteerd
worden in hout, metaal en de niet-recycleerbare fractie van het grofvuil. Voorwerpen
die in een huisvuilzak kunnen, zijn niet bij het grofvuil toegelaten!

Kom niet te laat!

Zowel voor jezelf als voor het personeel is het een stuk aangenamer wanneer je ten
laatste een kwartier vóór sluitingstijd langskomt. Zo heb je nog alle tijd om rustig je
afval in de juiste containers te plaatsen.

Lengte en gewicht.

Voertuigen met of zonder aanhangwagen
mogen (geladen en bemand) maximum
7.000 kg wegen bij het oprijden van de
weegbrug.
De afstand tussen de voorkant en de achterkant van het voertuig of de aanhangwagen mag niet langer zijn dan 8 m.

Te voet of met de fiets mag ook.
Je mag afval te voet of met de fiets
brengen, mits gebruik van de ILvAkruiwagen die op het recyclagepark
beschikbaar is.

Verboden te roken.

Op het recyclagepark is het verboden te roken.

Verboden afvalstoffen mee te nemen.

Het is verboden om afvalstoffen mee te nemen van het recyclagepark, ook al kunnen die nog herbruikbaar zijn.
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Links

info

ILvA
Industriezone Zuid III
Industrielaan 18
9320 Aalst (Erembodegem)
Tel: 053/85 85 45
Fax: 053/83 44 22
E-mail: info@ilva.be
Website: www.ilva.be
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V.U. Henk Geeroms, Industrielaan 18, 9320 Aalst

www.bebat.be
www.fostplus.be
www.interafval.be
www.ovam.be
www.recupel.be
www.recytyre.be
www.valorfrit.be
www.valorlub.be
www.vlaco.be

