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Elise en Evert zie je de laatste maanden het vaakst in 

werkkledij, balancerend op een stelling met een hamer 

in de hand. Ze kochten een charmante bungalow in een 

gezellige straat in Destelbergen en stropen de mouwen 

op voor een totaalrenovatie. Resultaat: heel wat bouw-

afval, waaronder gebonden asbest. Sla ons magazine 

open en ontdek hoe Elise en Evert dat aanpakken. Lees 

zeker ook het artikel op pagina 7 over onze gloednieuwe 

service: het ophalen van asbestafval bij jou thuis.

EVERT  
DE RUYVER &
ELISE KINGET

VOLG ONS OM OP DE 

HOOGTE TE BLIJVEN 

VAN HET LAATSTE 
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KIJKER
IN DEEXCLUSIEF: 

NIEUWJAARS-
BRIEF

Liefste Destelbergenaar,

Minder afval, dat is het doel.

Anders wordt het hier maar een vuile boel.

Slimmer sorteren,

ook dat principe moeten we hanteren.

Het komende jaar blijft IVAGO alles geven,

Heel gedreven, volkomen bedreven.

Want een nette buurt,

daar raak je nooit op uit getuurd.

Ga jij ook voor een propere straat  

en een proper plein?

Dan is het voor iedereen extra fijn.

Beginnen doen we met een schone kerst

plus daarna nog al de rest.

En tegen een nieuw jaar

heeft niemand toch bezwaar?

Hou het duurzaam en circulair,

zo wordt het voor iedereen fair.

Helemaal goed?

Dan tover ik nu uit mijn hoed:

een 2023 met een warme gloed.

Gelukkig Nieuwjaar!

Michaël Vercruyssen

Ondervoorzitter raad van bestuur IVAGO

COLOFON 

Redactie: Afdeling Communicatie

V.U.: Didier Naessens, Algemeen directeur

Fotografie: Jan Matthys

Ontwerp en opmaak: karakters.be

Druk: Print.vlaanderen 

“Tegen een nieuw jaar heeft 
niemand toch bezwaar?  
Hou het duurzaam en circulair,
zo wordt het voor iedereen fair.”

Drink jij kraantjeswater om minder (plastic) flessen 

te gebruiken? Koop je losse stukken fruit, zonder 

verpakking die je achteraf toch alleen maar kunt 

weggooien? Of doe je misschien je boodschap-

pen met een lijstje, zodat je alleen koopt wat je 

écht nodig hebt? Super! Daag ook je buren uit om 

hetzelfde te doen als jij, en kleef een van onze 

stickers op je afvalzak of -bak. Je vindt de stickers 

in de IVAGO-wijzer van september.

Geen stickers meer? Stuur een mail naar 

communicatie@ivago.be en vermeld je adres. 

Wij bezorgen je extra stickers.

Nele De Meester, 

administratief mede-

werkster bij IVAGO, 

deelt graag haar 

favoriete tips om te 

streven naar minder 

afval.

• Overschotjes gaan 

in de frigo om later 

op te eten.

• Oud brood roosteren we, of we maken er wentel-

teefjes of broodpudding van.

•  Overschotjes van groenten gebruiken we om soep 

van te maken.

•  Groenten en fruit kopen we het liefst los, op de 

markt of bij de boer als dat lukt. We kopen ze ook 

zoveel mogelijk seizoensgebonden.

•  Dranken kopen we het liefst in glazen flessen.

•  Takeaway is een uitzondering bij ons, en we 

gebruiken er onze herbruikbare shoppingtas voor.

•  Dankzij onze kippen en onze composthoop 

hebben we amper gft-afval.

1. MINDER AFVAL = GOED VOOR JE PORTEMONNEE

3	 IN	DE	KIJKER

4	 INTERVIEW	MET...	EVERT	&	ELISE

6	 EERSTE	HULP	BIJ	SLIM	SORTEREN

7		 NIEUW:	INZAMELING	ASBEST	BIJ	JOU	THUIS

10	 DO’S	&	DON’TS

11	 EEN	DAGJE	OP	PAD	MET...	DE	PAPIER-	EN	KARTONRONDE

Elk jaar bespaar je

•  320 euro door elke dag 6 glazen flessenwater te vervangen door 

kraantjeswater.

•  155 euro door bewuster te kopen, want per jaar gooit een gemiddelde 

Vlaming 37 kilo voedsel (en verpakkingen) weg.

•  93 euro door restjes niet weg te gooien, maar wel in te vriezen, te 

eten als lunch, te verwerken tot soep, een lekkere cake ...

• 6 euro door goed te sorteren. Want in een afvalzak zitten nog heel wat 

dingen die je gratis of veel goedkoper kan wegdoen.

CONCLUSIE: dankzij deze 4 eenvoudige tips kan je elk jaar een dikke  

500 euro uitsparen. Telt je gezin vier personen, dan spaar je in  

één jaar tijd tot wel 2.000 euro.

ALLE INFO EN NÓG MEER TIPS VIND JE OP 

WWW.IVAGO.BE/MINDERAFVAL

Sinds oktober dagen we iedereen uit om minder restafval te produceren.  
Ging jij de uitdaging al aan, of ben je nog op zoek naar extra tips,  

argumenten en ideeën? Op deze pagina krijg je van ons 3 nuttige wenken!

3. ZEG HET MET 
EEN STICKER

2. DE FAVORIETE 
TIPS VAN NELE
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LOCATIE:	 

DESTELBERGEN

Bouwafval? Dat sorteer je zo! 

“Wij kozen ervoor om via een privébedrijf een gemengde 

container voor bouwafval op de oprit te plaatsen, dus dat 

afval wordt achteraf uitgesorteerd”, zeggen Evert en Elise. 

“We gaan ook zo veel mogelijk naar het recyclagepark,  

en dan sorteren we natuurlijk zelf ons bouwafval zoals  

het hoort.”

Waarom?

IVAGO brengt op zijn beurt volle afvalcontainers naar een 

gespecialiseerde afvalverwerker. Is de inhoud van een 

container niet goed gesorteerd, dan wordt die afgekeurd 

en wordt het afval dus niet meer gerecycleerd. 

Niet vergeten!

 → Demonteer grote stukken en sorteer je afval thuis.

 → Weet je niet in welke container iets moet, vraag het aan 

onze recyclageparkwachters.

LEVE HET  
RECYCLAGEPARK

“We zijn gevallen voor de straat en de tuin. En 

al snel zagen we wat we binnen wilden doen. De 

woning was bewoonbaar, maar we droomden van 

een woning met drie slaapkamers en dus wordt de 

garage omgetoverd tot twee slaapkamers. Onze 

woning dateert van 1976. Er was dus sowieso 

werk aan de winkel en daarom kozen we voor een 

totaalrenovatie. Met het gevolg dat we nu eerder 

een ruwbouwwoning hebben …  Gelukkig hebben 

we heel wat vrienden die eerder al verbouwden, 

en weten we goed waar we aan beginnen.”

“Een voorbereid project, dat is het zeker. Op 

voorhand zochten we heel wat op over hoe je 

bepaalde zaken moet uitbreken en opbouwen, 

en hadden we een goed zicht op ons budget. 

Ook afval is iets wat we incalculeerden. Momen-

teel plaatsten we al twee grote containers voor 

bouwafval. Chape afgraven, plafonds uitbreken 

en muren slopen … Het afval stapelt zich sneller 

op dan je verwacht. Gelukkig is het recyclagepark 

niet ver. Door consequent afval weg te brengen, 

behouden we een goed overzicht over onze werf. 

En slagen we erin ons werkschema te volgen.”

STOP DE WERKEN!

“En plots was er die dag … We zouden de schouw 

uitbreken. Gelukkig hadden we al enkele filmpjes 

over asbest bekeken, ook over hoe je het kan her-

kennen. Want na enkele stenen was het duidelijk: 

onze schouw bevatte asbest. Bij de aankoop 

van ons huis wisten we dat het dak bestaat uit 

asbesthoudend materiaal, en doordat het een 

huis uit de jaren 70 is, schrokken we er niet van 

dat er ook op andere plekken asbest zit. Toch 

hadden we geen beschermende kledij in huis. We 

stopten dan ook meteen de werken.”

“Aan de textuur van het puin kon je zien dat het 

gebonden asbest was. Goed nieuws dus, want dat 

mochten we zelf verwijderen. In een doe-het-zelf-

zaak kochten we de nodige spullen: handschoe-

nen en beschermkledij. We dachten eerst dat je 

asbest enkel in asbestzakken naar het recyclage- 

park mag brengen, maar in de winkel kregen we 

het nodige advies: een transparante folie die je 

volledig luchtdicht verpakt, is ook goed.”

GOED VERPAKT

“Met de nodige beschermingsmiddelen konden  

we beginnen aan de uitbraak van de schouw.  

We beperkten het aantal personen in de ruimte, 

en achteraf vernevelden we de living. Ook alle 

kleren die we droegen, wasten we meerdere  

keren of gooiden we weg. Het asbestafval  

verpakten we op de juiste manier. Dat is nodig 

voor jezelf, je helpers en voor de recyclage-

parkwachters, en bovendien wil je zo’n stuk 

asbest niet gewoon in je wagen leggen. Die  

vezels krijg je niet zomaar weg.”

“Aan de ingang van het recyclagepark drukken  

we normaal altijd op de knop ‘Alle andere’. Deze  

keer op ‘Asbest’ … En dat was schrikken, want  

een gigantische toeter gaat dan af. Zo worden  

de parkwachters geïnformeerd en begeleiden  

ze je naar de juiste container. Voorzichtig de 

zakken erin, en voilà … Toen we ontdekten dat  

er asbest in de schouw zat, dachten we eerst 

‘dju’. Maar als je de juiste stappen volgt en je cor-

rect beschermt, dan is het net hetzelfde als een 

oude keuken uitbreken. We zijn dus zeker ook van 

plan om zelf de asbesthoudende leien van ons 

dak te verwijderen.”

EEN DUURZAME BRIL

“We hebben al veel bezoekjes aan het recyclage- 

park achter de rug en er zullen er nog heel wat 

volgen. Toch proberen we ook in deze verbouwing 

een duurzame bril op te zetten. We hadden heel 

wat hout, bruikbare keukentoestellen … en die 

plaatsten we op Facebook om gratis af te halen. 

Zo konden we heel wat spullen die wij als afval 

zagen, toch in leven houden. Ook zelf recupere-

ren we dingen: oud ijzer bijvoorbeeld brengen we 

naar de schroothandel. Het piepschuim dat in het 

plafond zat, hergebruiken we in onze technisch 

ruimte. Onze ramen vervangen we ook. De oude, in 

enkel glas, daarvan maken we een serre. Zo zie je 

maar: zelfs bouwafval kan je hergebruiken.”
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Scan de QR-code voor meer info 

over asbest. En lees het artikel op 

p.7	over	onze	nieuwe	service:	het	

ophalen van asbestafval bij jou thuis.

Een totaalrenovatie of 
iets kleins opknappen, 
al heel snel heb je dan 

een berg aan bouwafval. 
Misschien zelfs wel 

asbest, want dat kom 
je vaak tegen in oudere 

woningen. Het verwijderen 
ervan is iets waar je niet 

zomaar aan begint. Enkel 
gebonden asbest mag 

je zelf verwijderen, en dat 
doe je altijd met de juiste 
beschermingsmiddelen. 

“ASBEST IN 

DE SCHOUW!

WAT NU?”

ELISE	EN	EVERT	NODIGEN	ONS	UIT	BIJ	HEN	THUIS,	OF	BETER	IN	HUN	HUIS.	ZE	ZIJN	IJVERIG	AAN	 

DE	SLAG	OM	HUN	BUNGALOW	OM	TE	TOVEREN	TOT	EEN	PRACHTIGE	GEZINSWONING.	ELISE	EN	EVERT	

KIEZEN	VOOR	EEN	TOTAALRENOVATIE.	ZE	GLUNDEREN	ALS	ZE	VERTELLEN	OVER	HUN	VERBOUWINGEN,	

HUN	BOUWAFVAL	…	ZELFS	ASBEST	VORMT	GEEN	PROBLEEM	VOOR	HEN.	
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NIEUW

MET ASBESTAFVAL KON 
JE IN GENT TOT HIERTOE 
ENKEL TERECHT IN HET 
RECYCLAGEPARK. MAAR VANAF 
BEGIN FEBRUARI START IVAGO 
MET EEN GLOEDNIEUWE SERVICE: 
DE INZAMELING VAN ASBEST 
 BIJ JOU THUIS. ZO WORDT  
HET NOG EENVOUDIGER OM  
JE ASBESTAFVAL OP EEN 
CORRECTE ÉN VEILIGE MANIER 
AAN TE BIEDEN.

INZAMELING ASBEST 
BIJ JOU THUIS

IN SEPTEMBER DEED IVAGO EEN SORTEERANALYSE VAN HET RESTAFVAL 

DAT DE GENTENAARS EN DE DESTELBERGENAARS AANBIEDEN. WAT 

BLIJKT?	SLECHTS	57%	VAN	DAT	AFVAL	IS	ECHT	RESTAFVAL.	DE	REST	IS	

VOORAL	GFT	(25%),	PMD	(7%)	EN	PAPIER	EN	KARTON	(5%).	OOK	TEXTIEL,	

ELEKTRO	EN	KLEIN	GEVAARLIJK	AFVAL	SLINGEREN	NOG	ROND	IN	VEEL	

AFVALZAKKEN	OF	-BAKKEN.	DUS	SLIM	SORTEREN	IS	DE	BOODSCHAP!	

Eventuele 

restjes van 

koekjes mogen in je 

gft-container. Restjes van vis & schaaldieren  

gaan naar je gft-container.
Dit soort schaaltjes 

mogen in de pmd-zak.

EERSTE HULP 
BIJ SLIM 
SORTEREN

A
ll
e
 v

lo
o
tj
e
s
  

e
n
 p

la
s
ti
c
  

b
a
k
je

s
 h

o
re

n
  

b
ij
 p

m
d
-a

fv
a
l.

Hier kan je nog verloren 

brood of broodpudding 

mee maken.
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Theezakjes bevatten vaak 

kunststoffen, dus ze horen 

thuis bij je restafval. 
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Die lekkere zalm van gisteren is  

vandaag nog even lekker! 
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Nog geen 

gft-container?

Vraag hem 

aan via deze 

QR-code.

NOG	SORTEERTIPS? 

→ WWW.IVAGO.BE/AFVALGIDS
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WAAROM	START	IVAGO	MET	DE	OPHALING	VAN	ASBEST	BIJ	JOU	THUIS?	ALS	AFVALINTERCOMMUNALE	STREVEN	

WE	MEE	NAAR	EEN	ASBESTVEILIG	VLAANDEREN	TEGEN	2040.	BEGIN	DEZE	EEUW	WERD	HET	GEBRUIK	VAN	ASBEST	

VERBODEN	IN	BELGIË.	IN	2018	KEURDE	DE	VLAAMSE	REGERING	HET	ACTIEPLAN	ASBESTAFBOUW	GOED.	DAT	PLAN	

BEVAT	VERSCHILLENDE	MAATREGELEN	OM	RISICOVOLLE	ASBESTTOEPASSINGEN	VERSNELD	UIT	ONZE	GEBOUWEN	 

TE VERWIJDEREN.

Vanaf februari 2023 stuurt IVAGO een speciale kraanwagen de baan op om asbestafval bij jou thuis te komen ophalen. 

Hoe en wanneer kan je asbest klaarzetten voor onze ophaalploegen? Volg ons stappenplan!

1
 
STAP 1: KOOP  
DE JUISTE ZAKKEN

Voor het aanbieden van asbestafval bij jou thuis 

hebben we speciale asbestzakken. Die zakken kan je 

kopen aan het onthaal van IVAGO in de Proeftuinstraat. 

Dat kost je 30 euro per zak en je betaalt via Bancon-

tact. Bij de aankoop van asbestzakken krijg je gratis 

twee beschermingskits, zodat je het asbest bij jou 

thuis op een veilige manier kunt verwijderen. In elke 

beschermingskit zitten één paar wegwerphandschoe-

nen, één FFP3-mondmasker en één wegwerpoverall. Er 

zijn twee soorten asbestzakken, dus kies de juiste zak 

voor jouw asbestafval:

• PLAATZAKKEN: een rechthoekige plaatzak kan je 

vullen met asbestgolfplaten;

• KUUBZAKKEN: een vierkante kuubzak of bigbag kan 

je vullen met asbesthoudende leien, bloembakken, 

afvoerbuizen, geveltegels, schoorstenen uit asbest-

cement …

2
 
STAP 2: KIES  
DE JUISTE PLEK

Vul je asbestzak(ken) met het asbestafval uit je 

woning, en knoop je zak(ken) zorgvuldig dicht. Let 

op: een gevulde asbestzak is loodzwaar! Je vult je 

asbestzak(ken) dus best meteen op de juiste plek:  

daar waar je ze wil klaarzetten voor onze ophaal-

ploegen. Heb je een voortuin of een oprit voor je 

woning? Ideaal! Let wel op: onze kraanwagen heeft 

een maximaal bereik van 4 meter, dus plaats je 

asbestzakken maximaal 4 meter van de plek waar 

onze kraanwagen kan halthouden aan jouw woning. 

Vermijd zo veel als mogelijk om je asbestzakken op de 

openbare weg of op het voetpad te plaatsen. Lukt dat 

niet? Vraag dan een signalisatievergunning aan via 

destelbergen.be/signalisatievergunning. Vraag zeker je 

vergunning op tijd aan! Verwijder eventuele obstakels 

die onze kraanwagen kunnen hinderen.

“IVAGO heeft een 
samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten met de Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

OVAM. De bedoeling daarvan is 
om het ophalen van asbestafval 
de komende jaren eenvoudiger 

te maken. Concreet? Vanaf 
februari haalt IVAGO asbest op bij 

particulieren en jeugdverenigingen 
in Gent en Destelbergen, en dat 

tegen zeer democratische prijzen. 
Het project loopt drie jaar en wordt 

dan geëvalueerd.”
Alain Neels, Directeur Operaties bij IVAGO

GESCHATTE HOEVEELHEDEN ASBESTHOUDENDE 
MATERIALEN IN VLAAMSE GEBOUWEN ANNO 2019

Asbest is een gevaarlijke stof, dus spring er altijd voorzichtig mee om. Heb je vragen over asbest, of over hoe je asbest moet verwijderen? 

Je vindt alle info terug op www.ivago.be/dienst/asbest-bescherming. Of raadpleeg onze afvalgids via www.ivago.be/afvalgids. 

3
 
STAP 3: MAAK EEN AFSPRAAK 

De ophaling van asbestafval bij jou thuis gebeurt enkel op afspraak. Om een ophaling in te plannen, surf 

je naar www.ivago.be/dienst/asbest-bescherming. Daar vind je een webformulier dat je kunt invullen 

om de ophaling in te plannen. Geef bij het invullen van het webformulier duidelijk aan waar je asbest-

zakken zullen klaarstaan voor onze kraanwagen.

4
 
STAP 4: CHECK JE MAILS 

Heb je ons webformulier ingevuld om de ophaling van je asbestafval in te plannen? Prima! Hou er wel 

rekening mee dat je afspraak pas vastligt als je van IVAGO een bevestigingsmail ontvangt. In die mail 

vermelden we de week waarin de ophaling van jouw asbestafval staat ingepland.

5
 
STAP 5: ZET JE ASBESTAFVAL KLAAR 

Zet je asbestzak(ken) klaar vanaf 6 uur ’s morgens in de week waarin de ophaling van jouw asbestafval 

gepland staat. Per woning kan je maximaal zes asbestzakken aanbieden in de periode 2023-2025.

ASBESTAFVAL	KLAARZETTEN?	ZO	DOE	JE	DAT!

1. Asbest in losse vorm, zoals spuitasbest rond verwarmingsbuizen, kan je 

NIET laten ophalen door IVAGO. Asbest in losse vorm kan je evenmin naar 

het recyclagepark brengen. Je moet het laten verwijderen door een gespe-

cialiseerde firma. Op www.ivago.be/dienst/asbest-bescherming vind je een 

overzicht van erkende asbestverwijderaars.

2. Een gevulde asbestzak weegt gemakkelijk 500 kilo. Je vult de zak dus best 

op de plaats waar je hem zal klaarzetten voor de kraanwagen van IVAGO.

3. Rangschik je asbestafval zorgvuldig in de asbestzak(ken). Doe je dat niet, 

dan zal je de zak niet maximaal kunnen vullen. Of je asbestzak scheurt. 

Gescheurde zakken worden niet meegenomen, dus in dat geval zal je een 

nieuwe asbestzak moeten kopen.

4. Leg de draaglinten na het vullen boven op je asbestzak, zodat de kraanwa-

gen ze gemakkelijk kan optillen.

5. Knoop	je	asbestzak(ken)	zorgvuldig	dicht, om te vermijden dat gevaarlijke 

asbestdeeltjes zich verspreiden bij het ophalen en tijdens het transport 

naar een gespecialiseerde stortplaats.

SCHOLEN

114.000	TON

HUIZEN	EN

APPARTEMENTEN

865.000	TON

LAND- EN 

TUINBOUW

518.000	TON

BEDRIJVEN

689.000	TON

OVERHEIDS-

GEBOUWEN

143.000	TON

NUTSLEIDINGEN

(ONDERGRONDS)

40.000	TON

TOTAAL 

GEBOUWEN

2.329.000	TON
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GYMNASTIEK VOOR
 GEVORDERDEN 
12.00 uur – Dankzij de instructies 
van Gino weten Battice en 
Christopher wat ze moeten doen. 
Beide ophaalteams werken vlot 
verder en ontmoeten elkaar op 
vaste punten. Elke straat is een 
intensief klusje: bijna elke doos 
moet van de grond getild worden, 
dus dat is méér dan gymnastiek. 
Bovendien staan sommige dozen 
en zakjes slecht gestapeld en is 
het elke keer raden hoe zwaar een 
doos zal zijn. 

D
O

N
T

’S
D

O
’S

NAUWE STRATEN  
08.55 uur – Het ophaalteam van Gino, 
Mario en Moussa is al enkele uren op 
pad, en wordt in de nauwe straten ver-
sterkt door Battice en Christopher. De 
vrachtwagen is te breed voor bijvoor-
beeld de Serpentstraat. Chauffeur Gino 
toont op de kaart welke straten er nog 
met de kleine camionette moeten wor-
den gedaan. 

EEN DAGJE OP PAD MET … 
DE PAPIER- EN KARTONRONDE

Naar het recyclagepark,  

of net niet?

Met klein gevaarlijk afval (kga) kan je zeker 

terecht op onze recyclageparken, op de 

kga-stand om precies te zijn. Zorg ervoor 

dat alle verpakkingen mooi gesloten zijn: 

laat de dop op je fles frituurolie, sluit je 

verfpot mooi af, stop injectienaalden in 

een naaldcontainer …

Lege verpakkingen  

van verf & co = OK

Lege verpakkingen van verven, lakken, 

vernissen, lijmen, siliconen, kleurstoffen, 

toners, inkten en inktcartridges? Ook 

daarmee ben je welkom op de kga-stand 

van onze recyclageparken.

Vervallen geneesmiddelen ≠ OK

Vervallen geneesmiddelen worden nog 

vrij vaak naar onze recyclageparken 

gebracht, maar eigenlijk mag dat niet. 

Geneesmiddelen worden immers niet 

beschouwd als klein gevaarlijk afval. Waar 

je er dan wél mee terechtkan? Gooi ze 

zeker niet in de vuilbak, maar breng ze 

binnen bij je apotheker! 

“Een papierloze 
straat zien nadat 

we alles hebben 
opgehaald, dat 

geeft me een  
goed gevoel.”

Mario, Milieuwerker bij IVAGO

ZO	HELP	JE	 

ONZE	PAPIERPLOEGEN!

Zorg	ervoor	dat	we	afval	van	papier	en	karton	gemak-

kelijk kunnen oppakken. 

• Verpak het in een gesloten kartonnen doos of bind 

het stevig samen met touw. 

• Plaats het netjes op de stoep of op je vensterbank.

• Zet	papier	en	karton	bij	slecht	weer	pas	buiten	

vlak voor de ophaling.

HOU HET 
PROPER

10.06 uur – Klaar om te 
beginnen in de 

Mageleinstraat. Gino 
manoeuvreert als een 

professional en is waakzaam 
voor passerende fietsers en 

voetgangers. Ondertussen 
doen Moussa en Mario hun 

best om alles netjes op te 
halen. Niet altijd gemakkelijk, 

aangezien veel papierafval 
slecht verpakt is: kleine open 

zakjes, los papier, kapotte 
dozen … Gelukkig staan er ook 

‘nette’ dozen en pakken 
papier te wachten.

12 TON IN TOTAAL
11.11 uur en 15.56 uur – Gino en zijn 
team gingen twee keer naar Stora 
Enso om het opgehaalde papier en 
karton te storten. Vanaf daar wordt 
het gerecycleerd. De vrachtwagen 
wordt voor en na het legen gewo-
gen. Het totaalgewicht? Meer dan  
12 ton. Moussa en Mario haalden 
dus elk meer dan 5.000 kilo papier 
en karton op. 
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Breng ze binnen in een inzamelpunt

TEST JE BATTERIJEN! 
HELEMAAL LEEG?

OPENINGSUREN
IVAGO-RECYCLAGEPARKEN
Onze recyclageparken zijn doorlopend open van dinsdag 

tot en met zaterdag, van 9.30 uur tot 17.15 uur. Dat wil 

zeggen dat onze parken gesloten zijn op zondag, maandag 

en feestdagen.

Alle IVAGO-recyclageparken sluiten om 16.15 uur op 

• zaterdag 24 december 2022

• zaterdag 31 december 2022

OPENINGSUREN
IVAGO-ONTHAAL
Ons onthaal is doorlopend open op werkdagen van  

8 tot 17 uur. Je vindt ons in de Proeftuinstraat 43,  

9000 Gent. Telefonisch kan je ons bereiken tussen  

8 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur.

Het IVAGO-onthaal is gesloten op

• maandag 10 april – Paasmaandag

OPHALING VERSLETEN 
MATRASSEN 
Vanaf januari 2023 worden versleten matrassen (in droge 

en propere staat) apart ingezameld bij de ophalingen van 

grof vuil. Het gaat om een wettelijke verplichting waaraan 

IVAGO moet voldoen. Voor jou verandert er niks: vraag zoals 

gewoonlijk een ophaling van grof vuil aan via www.ivago.be,

vermeld duidelijk welke materialen je wil aanbieden en  

zet alles goed gescheiden klaar op je stoep op de afge-

sproken datum.

KERSTBOOMOPHALING
Check op je afvalkalender, op onze website of in de app 

Recycle! wanneer we je kerstboom komen ophalen. 

Opgelet: we halen enkel bomen op die

• niet hoger/breder zijn dan 1,5 meter;

• geen omhulsel (pot, netje, plastic zak …)  

rond de wortelkluit hebben;

• niet meer versierd zijn.



Breng ze binnen in een inzamelpunt

TEST JE BATTERIJEN! 
HELEMAAL LEEG?

ONTHAAL MA-VR 08:00 - 17:00 uur

BELCENTRUM MA-VR 08:00 - 12.00 uur en 

 13.00 - 17:00 uur

RECYCLAGE-
PARKEN

DI-ZA 09:30 - 17:15 uur

IVAGO 
Proeftuinstraat 43

9000 Gent

09 240 81 11

info@ivago.be

www.ivago.be
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WEDSTRIJDVRAAG:	 

hoe bespaar  

jij	op	je	afvalfactuur?	

Stuur je tip door via de 

QR-code, en wie weet win 

jij een Cadeaubon Gent! De 

beste tip delen we in de 

volgende IVAGO-wijzer.

JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI
ma ma ma ma ma ma

di di di di di di

wo wo 1  GROF wo 1 wo wo wo

do do 2 PMD do 2 PMD do do do 1

vr vr 3 vr 3 vr vr vr 2

za za 4 za 4 za 1 za za 3

zo 1 NIEUWJAAR zo 5 zo 5 zo 2 zo zo 4

ma 2 REST PAPIER GLAS ma 6 GFT PAPIER GLAS ma 6 GFT PAPIER GLAS ma 3 GFT PAPIER GLAS ma 1 FEEST V/D ARBEID ma 5 REST PAPIER GLAS

di 3 di 7 di 7 di 4 di 2 di 6

wo 4 wo 8 wo 8  GROF wo 5 wo 3 GFT wo 7

do 5 PMD do 9 do 9 do 6 do 4 do 8 PMD

vr 6 vr 10 vr 10 vr 7 vr 5 vr 9

za 7 za 11 za 11 za 8 za 6 za 10

zo 8 zo 12 zo 12 zo 9 zo 7 zo 11

ma 9 GFT ma 13 REST ma 13 REST ma 10 PAASMAANDAG ma 8 REST PAPIER ma 12 GFT

di 10 di 14 di 14 di 11 di 9 di 13

wo 11 KERSTBOMEN wo 15 wo 15 wo 12 REST wo 10 wo 14

do 12 do 16 PMD do 16 PMD do 13 PMD do 11 PMD do 15

vr 13 vr 17 vr 17 vr 14 vr 12 vr 16

za 14 za 18 za 18 za 15 za 13 za 17

zo 15 zo 19 zo 19 zo 16 zo 14 zo 18

ma 16 REST ma 20 GFT ma 20 GFT ma 17 GFT ma 15 GFT ma 19 REST

di 17 di 21 di 21 di 18 di 16 di 20

wo 18 wo 22 wo 22 wo 19  GROF wo 17 wo 21  GROF

do 19 PMD do 23 do 23 do 20 do 18 O.L.H. HEMELVAART do 22 PMD

vr 20 vr 24 vr 24 vr 21 vr 19 vr 23

za 21 za 25 za 25 za 22 za 20 za 24

zo 22 zo 26 zo 26 zo 23 zo 21 zo 25

ma 23 GFT ma 27 REST ma 27 REST ma 24 REST GLAS ma 22 REST ma 26 GFT

di 24 di 28 di 28 di 25 di 23 di 27

wo 25 wo wo 29 wo 26 wo 24  GROF wo 28

do 26 do do 30 PMD do 27 PMD do 25 PMD do 29

vr 27 vr vr 31 vr 28 vr 26 vr 30

za 28 za za za 29 za 27 za

zo 29 zo zo zo 30 zo 28 zo

ma 30 REST ma ma ma ma 29 PINKSTERMAANDAG ma

di 31 di di di di 30 di

wo wo wo wo wo 31 GFT wo

REST GFT PAPIER GLAS PMD

JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
ma ma ma ma ma ma

di di 1 di di di di

wo wo 2 wo wo wo 1 ALLERHEILIGEN wo

do do 3 PMD do do do 2 do

vr vr 4 vr 1 vr vr 3 vr 1

za 1 za 5 za 2 za za 4 za 2

zo 2 zo 6 zo 3 zo 1 zo 5 zo 3

ma 3 REST PAPIER GLAS ma 7 GFT PAPIER GLAS ma 4 GFT PAPIER GLAS ma 2 GFT PAPIER GLAS ma 6 REST PAPIER GLAS ma 4 REST PAPIER GLAS

di 4 di 8 di 5 di 3 di 7 di 5

wo 5 wo 9 wo 6  GROF wo 4 wo 8 wo 6

do 6 PMD do 10 do 7 do 5 do 9 PMD do 7 PMD

vr 7 vr 11 vr 8 vr 6 vr 10 vr 8

za 8 za 12 za 9 za 7 za 11 WAPENSTILSTAND za 9

zo 9 zo 13 zo 10 zo 8 zo 12 zo 10

ma 10 GFT ma 14 REST ma 11 REST ma 9 REST ma 13 GFT ma 11 GFT

di 11 di 15 O.L.V. HEMELVAART di 12 di 10 di 14 di 12

wo 12 wo 16 wo 13 wo 11  GROF wo 15  GROF wo 13  GROF

do 13 do 17 PMD do 14 PMD do 12 PMD do 16 do 14

vr 14 vr 18 vr 15 vr 13 vr 17 vr 15

za 15 za 19 za 16 za 14 za 18 za 16

zo 16 zo 20 zo 17 zo 15 zo 19 zo 17

ma 17 REST ma 21 GFT ma 18 GFT ma 16 GFT ma 20 REST ma 18 REST

di 18 di 22 di 19 di 17 di 21 di 19

wo 19 wo 23 wo 20 wo 18 wo 22 wo 20

do 20 PMD do 24 do 21 do 19
RECYCLAGEPARKEN

GESLOTEN
do 23 PMD do 21 PMD

vr 21 NATIONALE FEESTDAG vr 25 vr 22 vr 20 vr 24 vr 22

za 22 za 26 za 23 za 21 za 25 za 23

zo 23 zo 27 zo 24 zo 22 zo 26 zo 24

ma 24 GFT ma 28 REST ma 25 REST ma 23 REST ma 27 GFT ma 25 KERSTMIS

di 25 di 29 di 26 di 24 di 28 di 26

wo 26 wo 30 wo 27 wo 25 wo 29 wo 27 GFT

do 27 do 31 PMD do 28 PMD do 26 PMD do 30 do 28

vr 28 vr vr 29 vr 27 vr vr 29

za 29 za za 30 za 28 za za 30

zo 30 zo zo zo 29 zo zo 31

ma 31 REST ma ma ma 30 GFT ma ma

di di di di 31 di di

DESTELBERGEN   IVAGO KALENDER 2023
GROF

Bel of vul het formulier 

in op ivago.be. 

Boek tijdig, want 

volgeboekt is volgeboekt

GROFVUIL OP 

AANVRAAG

09 240 81 11

WERKEN VOOR IVAGO? 
SURF NAAR 
WWW.IVAGO.BE/VACATURES

NIEUWE RECYCLAGEPARKEN IN 2023.
VOLG ALLES MEE OP VIA 
WWW.IVAGO.BE/NIEUWE-RECYCLAGEPARKEN

Je nieuwe ophaalkalender 

voor 2023 zit in dit magazine

OPHAAL-
KALENDER

2023


