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Nog beter en veiliger sorteren 

Vanaf 1 juni 2021  
 

Op 1 juni 2021 veranderen er enkele zaken op de IVAGO-recyclageparken. Op die manier wil de 

afvalintercommunale inzetten op beter en veiliger sorteren.  

 

ASBEST 
De manier van asbest aanbieden op de IVAGO-recyclageparken verandert op 1 juni. Aangezien asbest een 

gevaarlijk natuurlijk gesteente is, verstrengt de Vlaamse overheid de manier waarop je asbest naar het 

recyclagepark moet brengen. IVAGO verplicht daarom bezoekers om vanaf 1 juni asbesthoudend materiaal 

te verpakken in een doorzichtige folie of zak van minstens 100 micron dik. Verpakkingsmateriaal kan je kopen 

aan het IVAGO-onthaal of in een doe-het-zelfzaak.   

 

‘Op de website schetsen we het stappenplan voor het verwijderen, verpakken en wegbrengen van asbest. 

Twijfel je of heb je vragen, contacteer dan steeds een erkend asbestverwijderaar. Neem nooit risico’s en 

vermijd stof.’, beklemtoont IVAGO-woordvoerder Sandra Deneef.  

 

 

 

GEMENGD, TE STORTEN  
Om ervoor te zorgen dat de afvalstromen ‘zuiver’ zijn en dus afval goed kan worden gerecycleerd, voert 

IVAGO op 1 juni 2021 een nieuwe afvalsoort in: ‘Gemengd, te storten’. In de container met nummer 9 kan je 

terecht met kristalglas, faience, vuurvast glas, chape met isolatie … Doordat IVAGO die materialen apart 

inzamelt, wordt de inhoud van de containers steenpuin, vlak glas en gips zuiverder en dus beter 

gerecycleerd.  

 

‘Met deze stroom zetten we in op beter sorteren, en dus recycleren. Voorkomen geniet nog steeds 

onze voorkeur. Hergebruik of herstel, is er geen redden meer aan, demonteer dan zo goed mogelijk 

jouw spullen. Want weet dat ‘Gemengd, te storten’ de allerlaatste optie is, aangezien er geen 

recyclageproces volgt.’ – Bram Van Braeckevelt 

 

De allerlaatste optie, want de inhoud van de ‘Gemengd, te storten’-container komt terecht op een erkende 

stortplek. ‘Met deze twee veranderingen lossen we dus fundamentele recyclageproblemen op en garanderen 

we ieders veiligheid.’, voegt Sandra Deneef toe.  

 



Houd onze website (www.ivago.be) en sociale media in de gaten, en blijf op de hoogte over wat er beweegt in IVAGO. 

Ter info 

 

• Bezoek je één van de IVAGO-recyclageparken? Beperk je tijd op het park door thuis voor te sorteren. En houd 

je aan de coronamaatregelen: ga alleen, draag een mondmasker en houd afstand.  

 

• Sorteervragen? Surf naar www.ivago.be en vind jouw antwoord.  
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