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SILKE WIL 
EEN KLEINERE

RESTAFVALZAK:

P.4

MINDER AFVAL: 

DOE JE
MET ONS MEE?

P.7
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
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WEDSTRIJDVRAAG: over welke 

bewaartechniek gaat het hier? 

Door zout (en eventueel water) te gebruiken, 

kan je sommige groenten en zuivel tot 

een jaar lang bewaren. Want melkzuur-

bacteriën vermenigvuldigen zich en zo 

wordt de houdbaarheid van groenten 

en zuivelproducten verlengd. Weet jij 

over welke bewaartechniek 

we het hebben? Scan 

dan deze QR-code en 

maak kans op een 

cadeaubon ‘Gent’ ter 

waarde van 25 euro.

ONTDEK ONS
STICKERVEL

BINNENIN!
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FOTO © JAN MATTHYS

Silke spot je het vaakst op de grens tussen Wondelgem 

en Gent. Een paar jaar geleden ging ze alleen wonen, 

en maakte ze een radicale switch naar geen afval. 

Maar al snel merkte ze dat een afvalloos bestaan voor 

haar niet haalbaar was. Nu woont Silke samen met haar 

vriend en kiest ze bewust voor minder afval. Lees hier 

hoe Silkes duurzame koopgedrag leidt tot een kleinere 

restafvalzak. 

SILKE
ONDERDONCK

VOLG ONS OM OP DE 

HOOGTE TE BLIJVEN 

VAN HET LAATSTE 

IVAGO-NIEUWS

www.ivago.be

V ivago.gent

B @ivago.gent

A @ivagogent

D ivago.gent

DOWNLOAD 

DE RECYCLE APP

IK
→
J
IJ

→WIJ→
IV

A

GO→

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.

De recyclageparken zijn gesloten op 

• donderdag 13 oktober – Opleiding parkwachters 

• dinsdag 1 november – Allerheiligen 

• vrijdag 11 november – Wapenstilstand

Op zaterdag 24 december en 31 december sluiten alle 

IVAGO-recyclageparken om 16.15 uur.

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

• dinsdag 1 november – Allerheiligen

• vrijdag 11 november – Wapenstilstand

OPENINGSUREN 
IVAGO-MOBIEL 
We brengen IVAGO naar jou toe met ons rijdend onthaal. 

Lees de laatste updates op www.ivago.be/ivago-mobiel, 

en ontdek zo wanneer we waar naartoe rijden.

Lees de laatste updates op 

en ontdek zo wanneer we waar naartoe rijden.

Lees de laatste updates op www.ivago.be/ivago-mobiel

en ontdek zo wanneer we waar naartoe rijden.
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OM TER 
PROPERST
De Gentse Feesten waren, na twee 

jaar afwezigheid, een schot in de 

roos. De Gentenaren hadden zin om 

te feesten en deden dat tien dagen 

lang met volle overgave. Per bezoeker 

telden we 42% minder afval, wat de 

editie van 2022 de properste Gentse 

Feesten in jaren maakt! Ik ben daar 

enorm fier op. Daarom wil ik iedereen 

bedanken die mee heeft gezorgd 

voor nette straten: het IVAGO-team, 

de pleinorganisatoren en hun afval-

teams, en natuurlijk alle Gentenaars. 

Goe bezig!

Vanaf oktober geven we er opnieuw 

een lap op met een gloednieuwe 

IVAGO-campagne. We dagen 

iedereen uit om minder restafval 

te produceren. Hoe? Door slim 

te kopen. Want minder afval, dat 

begint met minder te kopen in de 

winkel. Minder verpakkingen vooral. 

Slim koken is de tweede stap, door 

bijvoorbeeld te toveren met restjes. 

De derde stap is slim sorteren. Dat 

is niet alleen goed voor het klimaat, 

maar ook voor je portemonnee.

Ga jij ook de uitdaging aan? En hoe? 

Zeg het met onze stickers! Je vindt 

ze in deze IVAGO-wijzer. Plak de 

komende drie maanden een toe-

passelijke sticker op je afvalzak of 

-container. En volg onze tips. Lees 

er alles over vanaf pagina 7 en hou 

ook onze website goed in de gaten. 

Om ter properst!

Bram Van Braeckevelt

Voorzitter raad van bestuur IVAGO

COLOFON 

Redactie: Dienst Communicatie

V.U.: Didier Naessens, Algemeen directeur

Fotografie: Jan Matthys

Ontwerp en opmaak: karakters.be

Druk: Print.vlaanderen 

“We dagen je uit 
om minder afval 
te produceren. 
Slim kopen, 
koken en 
sorteren is de 
boodschap!”

3	 IN	DE	KIJKER

4	 INTERVIEW	MET...	SILKE

6	 KORT	NIEUWS

7		 MAG	HET	WAT	MINDER	AFVAL	ZIJN?

10	 DO’S	&	DON’TS

11	 EEN	DAGJE	OP	PAD	MET...	HET	GENTSE	FEESTENTEAM
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KIJKER
IN DE

De herfst staat voor de deur, en dan vallen de blaadjes 

van de straatbomen. Woon je in een huis met voortuin, 

en staan er grotere stadsbomen in de buurt? Dan ben je 

wellicht al vertrouwd met de speciale IVAGO-afvalzakken 

voor herfstbladeren. Heb je geen voortuin, maar wil je ons 

toch helpen om je straat bladvrij te houden? Dan hebben 

we goed nieuws: vanaf dit jaar kan jij ook gratis bladzakken 

komen afhalen aan het IVAGO-onthaal in de Proeftuinstraat, 

vanaf 23 september om precies te zijn. Op basis van je 

adres kunnen we nakijken of je er recht op hebt.

De	Pack-Bag	is	een	mogelijk	hulpmiddel	om	je	blad-

zakken	te	vullen. Koop hem aan het IVAGO-onthaal 

of in de IVAGO-mobiel als die bij jou in de buurt is. 

Check daarvoor onze website: ivago.be/ivago-mobiel.

Golfplaten en leien die géén asbest 

bevatten: sinds begin jaren 90 worden ze 

geproduceerd als veilig alternatief voor 

asbesthoudende platen, die intussen niet 

meer gemaakt mogen worden. Hoe breng je 

die asbestvrije golfplaten nu naar het recy-

clagepark? Voorlopig nog op net dezelfde 

manier als asbesthoudende platen: lucht-

dicht verpakt in een doorzichtige zak of 

folie van minstens 100 micron dik.  

De reden daarvoor? Afvalverwerkers kunnen 

asbestvrije platen (nog) niet onderscheiden 

van asbesthoudende platen. Omdat ieders 

gezondheid primeert, worden asbestvrije 

platen tot nader order als asbestverdacht 

afval afgevoerd – en is IVAGO verplicht om 

ze te behandelen als asbest.

OPGELET: alle IVAGO-recyclageparken 

zijn door een opleiding van onze 

parkwachters uitzonderlijk gesloten 

op donderdag 13 oktober.

GENT REPAREERT
MET 100 PER UUR!

WAT MET
 ASBESTVRIJE 
GOLFPLATEN?

Repareren is goed voor het milieu, de lokale economie én voor 

jouw portemonnee. Daarom zetten we samen met de Stad Gent en 

het Gents Milieufront een heuse recordpoging repareren op touw. 

In één uur tijd willen we 100 kapotte dingen repareren! En daarvoor 

hebben we jouw hulp nodig. Je kan helpen met repareren of zelf 

kapotte spullen binnenbrengen: fietsen, kledij, meubeltjes,  

elektrische toestellen, ... 

WANNEER? Zondag 16 oktober 2022 om 14.30 uur

WAAR?	 Zaal Doornakker

MEER	INFO https://www.gentsmilieufront.be/events/ 

gent-repareert-aan-100-per-uur/

BLADZAKKEN 

WAT IS ER NIEUW 
DIT JAAR?

B
L
A
D
A
F
V
A
L



6

LOCATIE:	 

WONDELGEM

Silkes stokpaardjes

“Ik heb het niet gehad over de meest  
logische zaken om je afval te verminderen”,  
zegt Silke na ons gesprek. 

→ Drink kraantjeswater en spaar zo  
een pmd-zak uit. 

→ Gebruik een boterhamdoos en  
een duurzame drinkfles.

Silke weet dat het soms moeilijk is om een 
groene en blauwe zak te vullen als je slechts 
weinig afval hebt. Maar als je goed en slim 
sorteert, kan je je afvalzakken gerust enkele 
weken laten staan. 

→ Heel wat stinkend afval verdwijnt in je 
gft-container, of in de maag van je kippen. 

→ Druk petflessen horizontaal plat. 
→ Schraap verpakkingen schoon en spoel ze 

indien nodig uit.  

E
X

T
R

A → VAN O
N

S
 →

 V

OOR JOU →

Scan	de	QR-code	en	snuister	mee	

in	Silkes	huis.	Op	die	manier	krijg	

je	heel	veel	tips	over	hoe	het	met	

minder	afval	kan.	

Alweer een verhaal waarin 
ik, jij, wij en IVAGO de rode 

draad vormen: dit keer 
over afval verminderen. 
Niet alleen is dat goed 
voor je portemonnee, 

maar ook voor het milieu. 
Doen we het samen 
met minder afval, en 

sorteren we samen beter, 
dan verkleinen we onze 
ecologische voetafdruk. 
Iedereen bepaalt voor 
zichzelf wat kan. Want 
alle kleine stapjes en 

haalbare veranderingen 
maken samen het 

grootste verschil. En daar 
weet Silke alles over.  

“MINDER  
RESTAFVAL? 

DAAG JEZELF 

EENS UIT!”
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VAN ALLES NAAR NIKS

“Een paar jaar geleden woonde ik een lezing bij 

over afval verminderen. Helemaal overdonderd 

ging ik naar huis, met één doel: dat óók doen, 

bewust bezig zijn met afval en zo mijn ecologische 

voetafdruk verkleinen. Ik smeet mij volledig in het 

vermijden van plastic en ander afval. En ik bewees 

dat dit als alleenstaande ook mogelijk is. Mijn 

boodschappen werden strak gepland, bepaalde 

producten kocht ik niet meer, …”

“Ik spreek over enkele jaren geleden, toen er nog 

niet zoveel afvalvrije winkels waren. Nu kan je 

zelfs in bepaalde supermarkten noten, granen, … 

aan de ‘tap’ kopen. Maar in die tijd maakte ik geen 

enkele uitzondering en ging ik met een bokaal 

naar de winkel voor pasta, rijst, bloem, … En ook 

potjes, een drinkbus en zakjes zaten steevast 

in mijn handtas. Want neen, aan verpakkingen 

deed ik niet mee. Maar wat met eens een blikje 

frisdrank of een chipje, een versnapering aan het 

station? Meer en meer zat ik in een tweestrijd 

tussen mijn ideaalbeeld en de werkelijke wereld.”

VAN NIKS NAAR WEINIG

“Al snel merkte ik op dat helemaal geen afval voor 

mij een zo goed als onmogelijke missie was. Het 

was zoeken, het was stress! Maar ook financieel 

was het een zware last. Wat milder voor mezelf 

zijn en nog steeds bewust, maar wel leefbaar 

shoppen: dat werd daarom mijn nieuwe insteek. 

En eerlijk, nu heb ik het gevoel dat ik het soms 

beter doe dan toen. Ik ga nog steeds naar afval-

vrije winkels, maar dan eerder voor de speciallekes: 

pasta met een ander smaakje of bepaalde noten. 

En zondag marktdag, ook die sla ik zelden over. 

Een gemakkelijke uitstap, geen stress of gedoe, 

maar wel met snel veel minder afval.”

“Zeep, shampoo, toiletpapier, … koop ik nog steeds 

afvalvrij. In de supermarkt kiezen tussen rijst in 

een zak, in een doos of in een doos met builtjes? 

Niet moeilijk: sowieso rijst in de kartonnen doos! 

Sinds ik samenwoon met mijn vriend besef ik 

dat heel wat zaken voor mij een evidentie zijn 

geworden. Maar ook voor mij zijn er nog dingen 

die vreemd aanvoelen. Denk bijvoorbeeld aan een 

fruitzakje, doodnormaal. En met je eigen potje naar 

de slager, dat begint steeds meer standaard te 

worden. Maar met je eigen bakje naar de frituur, 

dat is ook voor mij nog steeds een drempel.” 

DUURZAMER SHOPPEN

“Ik weet dat ik snel aan heel wat minder afval kom 

door vegetarisch te eten. Verpakkingen van vlees 

en vis hoef ik dan al niet aan te bieden. Maar ook 

naast mijn supermarktaankopen denk ik na over 

hoe ik duurzamer kan shoppen. Heel veel keuzes 

maak ik door mezelf de vraag te stellen: hoe vaak 

ga ik dit gebruiken?”

“Een eenvoudige vraag waarop het antwoord vaak 

‘te weinig’ is. Dat triggert me om te zoeken naar 

alternatieven als de Kringwinkel, materiaal bij 

iemand lenen, … Bijna al mijn kleren komen van 

de Kringwinkel, en mijn ‘gekringde’ kleren keren 

er ook weer naar terug. Boormachines, zagen en 

ander gereedschap leen ik bij familie. En de spul-

len die ik wél heb en weg moeten? Die gaan ook 

naar de Kringwinkel, of worden netjes gesorteerd 

in het recyclagepark.”

KIJK NIET 
NAAR ANDEREN
“De kijk die ik nu heb op afval is voor mij haalbaar 

en voldoende uitdagend. Ik ben ervan overtuigd 

dat wat ik doe niet levensschokkend is. En dat 

sommigen graag nog een stapje verder gaan. Maar 

ik voel er mij goed bij. Dat is het allerbelangrijkste. 

Ik kan alleen maar aanraden om stapjes binnen je 

eigen bereik te zetten, want die hebben veel meer 

impact en je houdt ze langer vol.”

“Doe waar jij je goed bij voelt. Daag jezelf uit en 

kijk niet naar anderen. Voor de ene is kraantjes-

water drinken, en zo een pmd-zak uitsparen, 

al een fikse stap vooruit. Iemand anders heeft 

misschien het doel om zelf poetsproducten te 

maken. Allemaal goed, want samen kunnen we 

het verschil maken, en ieders inspanning is even 

waardevol.”

HET	VERKOELENDE	BLADERDEK	VAN	DE	VROONSTALLEDRIES	IN	WONDELGEM,	PLUS	EEN	GEZELLIGE	

BABBEL	MET	SILKE	ONDERDONCK	OVER	HAAR	RADICALE	SWITCH	NAAR	GEEN	AFVAL,	EN	HAAR	LATERE	

BIJSTURING	NAAR	MINDER/WEINIG	AFVAL.	DAT	IS	DE	IDEALE	COMBINATIE	OM	MAXIMAAL	GEÏNSPIREERD	

TE	WORDEN	OVER	HOE	HET	MET	VEEL	MINDER	AFVAL	KAN	DOOR	EEN	KLEIN	BEETJE	ANDERS	TE	LEVEN.
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MAAK JIJ EEN MOOIE TEKENING VOOR IVAGO?
Van 14 tot 22 november vindt dit jaar al voor de zevende keer de Week van het Afvalteam 

plaats. Dan worden alle afvalteams in Vlaanderen in de bloemetjes gezet: de afvalophalers, 

de recyclageparkwachters, de collega’s aan het onthaal en achter de schermen, …  

Want zeg nu zelf: hoe zou de wereld eruitzien zonder al die mensen? 

Wil jij het afvalteam van IVAGO extra bedanken dit jaar? Wij worden altijd heel gelukkig 

van mooie kindertekeningen met een schone boodschap!

Plak	tussen	14	en	22	november	de	tekening	van	je	kind(eren)	aan	je	raam	

en	stuur	hem	nadien	naar	IVAGO,	Proeftuinstraat	43,	9000	Gent.	Of	kom	de	

tekening	afgeven	aan	ons	onthaal.	Vergeet	je	e-mailadres	niet	te	vermelden,	

want	de	origineelste	tekening	verdient	een	cadeautje!	Op	30	november	kiezen	

we	de	winnaar.

VAN 17 TOT EN MET 23 APRIL 2023
De Gentsche Gruute Kuis is al meer dan tien jaar het leukste en 

properste evenement van de stad. Ook volgend jaar is onze jaarlijkse 

opruimactie er opnieuw! Niet meer in maart, zoals gewoonlijk, maar 

wel in april. Dan is het écht lente, perfect voor een grote lente-

schoonmaak. De Schoonste Week begint op maandag 17 april 2023, 

zodat ook scholen, verenigingen en bedrijven de hele week de handen 

uit de mouwen kunnen steken. Zondag 23 april wordt het hoogtepunt, 

met hopelijk nóg meer vrijwilligers dan in 2022!

Het was lang uitkijken naar de Gentse Feesten, maar ze waren 

meer dan geslaagd. En meer dan proper! Enkele weetjes op 

een rij. 

•  Er was 42%	minder	afval	per	bezoeker: een enorme daling 

ten opzichte van de vorige editie in 2019.

• Herbruikbare bekers én sinds dit jaar ook herbruikbaar  

eetgerei: dat zorgde eveneens voor de properste feesten 

sinds jaren. 

• IVAGO plaatste meer dan 300	extra	afvalkorven voor restafval 

en 86	extra	korven	voor	pmd. 

• Pleinorganisatoren en uitbaters van eetkramen hielpen  

met ons mee om de volle vuilniszakken te vervangen door 

lege exemplaren. 

Wij	tellen	alvast	af	naar	de	Gentse	Feesten	2023.	 

Bedankt	iedereen	om	het	zo	proper	te	houden!

ONTDEK	OP	PAGINA	10	HOE	EEN	GENTSE	FEESTENDAG	 

ER	VOOR	ONS	UITZIET.	

WEEK VAN HET AFVALTEAM

GENTSCHE GRUUTE KUIS

GENTSE FEESTEN 
42% PROPERDER!
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EEN MOOIER MORGEN

IN 2021 BEDROEG DE 
HOEVEELHEID RESTAFVAL EEN 
DIKKE 174 KILO PER GENTENAAR. 
DAT KAN NOG BETER! DAAROM 
PAKT IVAGO SAMEN MET DE STAD 
GENT UIT MET EEN GEZAMENLIJKE 
CAMPAGNE: VANAF OKTOBER 
DAGEN WE IEDEREEN UIT 
OM MINDER RESTAFVAL TE 
PRODUCEREN. DOOR SLIM TE 
KOPEN, SLIM TE KOKEN EN SLIM 
TE SORTEREN. DAT IS NIET ALLEEN 
GOED VOOR JE PORTEMONNEE, 
MAAR OOK VOOR HET KLIMAAT.

KIES VOOR
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MINDER	AFVAL	PRODUCEREN:	HOE	BEGIN	JE	DAARAAN?	OF,	VOOR	DE	GEVORDERDEN:	HOE	KAN	HET	NÓG	BETER?	IN	

DEZE	IVAGO-WIJZER	ZIT	EEN	STICKERVEL	VOL	TIPS.	VANAF	OKTOBER	KAN	JE	3	MAANDEN	LANG	EEN	TOEPASSELIJKE	

STICKER	OP	JE	AFVALZAK	OF	-CONTAINER	KLEVEN,	TELKENS	ALS	JE	HEM	OP	JE	STOEP	PLAATST.	ZO	TOON	JE	AAN	 

IEDEREEN	HOE	JIJ	ONZE	UITDAGING	AANGAAT!	WORKSHOPS	EN	FILMPJES	OP	ONZE	SOCIALE	MEDIA	HELPEN	JE	 

VERDER	OP	WEG	OM	SLIM	TE	KOPEN,	SLIM	TE	KOKEN	EN	SLIM	TE	SORTEREN.	ZELFS	BIJ	DE	BAKKER	KRIJG	 

JE	EEN	BROODZAK	MET	TIPS	OM	JE	BROOD	TOT	OP	DE	LAATSTE	KRUIMEL	TE	CONSUMEREN.

1  SLIM KOPEN

Kies	voor	de	juiste	verpakking. Voor de meeste 

producten geldt: hoe groter de verpakking, hoe 

goedkoper het product. Waarom een blikje van 

200 gram bonen kopen als je het dubbele voor tien 

cent meer kunt krijgen? Maar die redenering is niet 

altijd slim, want vaak gooien we daardoor juist méér 

weg. Uit onderzoek blijkt dat kleinere verpakkingen 

niet opwegen tegen de extra voedselverspilling van 

grotere verpakkingen.

Koop	losse	groenten	en	fruit.	Koop ze per stuk, op 

de markt of rechtstreeks bij de boer. Kies voor de 

korte keten: de kortst mogelijke weg die voeding 

aflegt van de producent/boer tot bij de verbruiker. 

En zo kies je vanzelf voor minder verpakkingen.

Gebruik	een	boodschappenlijstje. Zo koop je enkel 

wat je nodig hebt als je naar de winkel gaat. Online 

vind je heel wat inspiratie. Ook de meeste kook-

tijdschriften en grootwarenhuizen bieden kant-en-

klare weekplanningen mét boodschappenlijstje aan. 

Maak een eetplan: welke ingrediënten heb je nodig, 

en op welke dag? Zo vergeet je niet dat je een restje 

van een bepaalde groente hebt dat gemakkelijk kan 

dienen voor de pasta die je overmorgen maakt.

2  SLIM KOKEN

Tover	met	restjes.	Vóór je alweer naar de winkel gaat, 

haal je best eerst eens je koelkast, voorraadkast en 

diepvriezer ondersteboven. Wedden dat je toch nog 

een leuke lunch tevoorschijn kan koken? Online vind 

je alvast heel wat tools waar je recepten kan zoeken 

op ingrediënt als je weinig inspiratie hebt.

Kook	juist	genoeg,	gooi	niks	weg. Ben je een 

ervaren thuiskok? Dan kan jij als de beste inschat-

ten hoeveel je moet koken voor jou (en je huis-

genoten). Gezonde porties dragen niet alleen bij 

tot minder voedselverspilling, maar zorgen ook voor 

een gezond gewicht! Kan je moeilijk inschatten wat 

“Minder afval? Alles begint met 
minder te kopen in de winkel.  

En vooral: minder verpakkingen.  
De volgende stap: creatief 

omspringen met voedselrestjes 
door slim te koken. Als je op het 

einde van de rit ook nog eens beter 
sorteert, komt het helemaal goed – 

ook voor je portemonnee.”
Sandra Deneef, IVAGO-woordvoerster

Afvalbestrijder, dat ben je niet alleen. Kijk regelmatig op ivago.be/minderafval	en 

op stad.gent/minderafval	welke tips en workshops we allemaal in de aanbieding 

hebben! Op deze pagina’s bieden we al een beknopt overzicht per categorie:  

slim kopen, slim koken en slim sorteren.
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BIJ ALLE GENTSE HUISHOUDENS 
SAMEN WORDT JAARLIJKS 9.754 TON 
VOEDSEL WEGGEGOOID, DAT IS  
30,5 TON CO2 OF € 42,3 MILJOEN!

de juiste portie precies is? Weeg eens wat je eet, 

vergelijk met de aanbevelingen die je overal online 

vindt, en pas aan waar nodig.

Vermijd	voedselverspilling. De boodschap ‘Ten 

minste houdbaar tot’ duidt de kwaliteit aan van het 

product, terwijl een ‘te gebruiken tot’-datum de 

voedselveiligheid garandeert. Na het verstrijken van 

de ‘ten minste houdbaar tot’-datum, kan je het pro-

duct dus nog opeten als het correct werd bewaard. 

Doe voor alle zekerheid een kleine check: ziet het 

product er nog goed uit, is de geur nog normaal en 

zit de smaak goed? Dan kan je het beter opeten dan 

het te verspillen!

3  SLIM SORTEREN

Gooi	gft-afval	in	je	gft-container. Afval van 

groenten, fruit en afval uit je tuin horen thuis in 

je gft-container. Je gooit het dus best niet bij je 

restafval. Waarom? Hoe beter je verschillende 

afvalsoorten sorteert, hoe beter we ze kunnen 

verwerken en indien mogelijk recycleren. Boven-

dien is het goedkoper om gft-afval aan te bieden 

dan restafval. In Gent kost het bijvoorbeeld € 1,77 

per ophaling voor een gft-container van 120 liter. 

Voor de ophaling van een restafvalcontainer van 

dezelfde grootte kost het € 4,43.

Pmd	is	veel	meer	dan	je	denkt.	Ook door correct 

het onderscheid te maken tussen restafval en pmd 

kan je centen besparen. Een rol van 10 restafval-

zakken (50 liter) kost in Gent € 18,40. Een rol van 

20 pmd-zakken (75 liter) kost € 6. Wat er allemaal in 

je pmd-zak mag verdwijnen? Check onze afvalgids 

via ivago.be/afvalgids. 

NÓG MINDER AFVAL?

Eind september is normaal gezien de nieuwe 

Vlaco-app ‘Plan-eet’ beschikbaar. De app biedt tal 

van tips & tricks om zo bewust mogelijk om te gaan 

met voedsel. Je kan met Plan-eet bijvoorbeeld een 

overzicht bijhouden van hoeveel eetbaar voedsel je 

nog weggooit. Dat cijfer bepaalt in de app ook welk 

profiel je ‘op je bord’ krijgt. Is jouw bord van karton 

en kan je nog wat anti-verspiltips gebruiken? Of heb 

jij het gouden bord en gaat er bij jou niets verloren? 

Veel	succes!

WAT	VERDWIJNT	ER	IN	DE	VUILBAK?

Per	week	per	gezin:	1,7	kg	vast	voedsel	en	drank

Per	jaar	per	gezin:	88	kg	=	€	369	=	140	kg	CO
2

Per	jaar	per	persoon:	37	kg

MEEST	WEGGEGOOIDE	PRODUCTEN:

1.	Groenten	en	fruit	 

42%

2.	Brood	

22%

3.	Knollen	en	wortelen	 

18%

DOWNLOAD	DE	APP	PLAN-EET	 

VIA	JE	PLAY	OF	APPLE	STORE.

Meer halen uit de biologische kringloop
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ELKE DAG 

START OPRUIMEN  
06.15 uur - Elke dag trekken we met 
een 50-koppig team de Gentse 
feestenzone in. Om 13.00 uur sluit de 
stad genadeloos, dus onze ploegen 
hebben een dikke 6 uur de tijd om 
met veegwagens, ophaalwagens, 
stofzuigers en bladblazers de stad 
volledig op te ruimen. Tussen 16.00 
en 00.00 uur vervangen twee col-
lega’s alle volle vuilniszakken.

Harde plastics of niet? Vraag advies!

‘Harde plastics’ vormen een moeilijke afvalsoort 

op onze recyclageparken: wat hoort er thuis in 

die container, en wat niet? Een grote plastic 

emmer mag, een bewaardoos van roomijs niet. 

En wist je dat een kapotte tuinslang thuishoort 

bij brandbaar afval? Kom je met een twijfelgeval 

naar het recyclagepark, vraag dan zeker advies 

aan onze parkwachters.

Harde plastics + batterij  

= elektrisch toestel

Speelgoed behoort meestal tot de afvalsoort 

‘Harde plastics’. Toch is er een uitzondering: bevat 

je kapotte speelgoed een batterij, dan plaats 

je het bij de ‘Elektrische toestellen’ op onze 

recyclageparken. En vergeet niet: is je speelgoed 

een beetje versleten maar niet stuk, breng het 

dan naar de Kringwinkel.

Geen pmd bij harde plastics

Kleine plastic emmertjes, kleine bloempotjes 

(tot 15 cm hoog), plastic verpakkingen, folies, … 

moeten in de blauwe pmd-zak die onze afval-

ophalers bij jou thuis op de stoep ophalen.  

Grote emmers horen wél bij ‘Harde plastics’ op 

het recyclagepark, maar enkel als de inhoud 

ervan groter is dan 8 liter. Ook grote plastic 

bloempotten breng je naar het recyclagepark. 

ELKE DAG 

OVERLEGCOMITÉ
10.30 uur - Er zijn heel wat 

mensen op de been om de 
Gentse Feesten mogelijk te 

maken. Tien dagen lang 
verzamelen organisatoren, 

verschillende diensten, …  
in de gemeenteraadszaal 

om de gang van zaken  
te bespreken. Ook wij zijn 
aanwezig om het nodige 

advies te geven, of om 
opmerkingen van de voor-

bije nacht door te geven 
aan de (plein)organisatoren. 
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LAATSTE OCHTEND

EINDE GENTSE 
FEESTEN
10.01 uur – Om 10.00 uur gaat de 
muziek uit en maakt de mensen-
massa plaats voor ons gele leger. 
De hele stad is proper, maar enkel 
de Vlasmarkt en Sint-Jakobs verdie-
nen nog een grondige schrobbeurt. 
De laatste feestgangers vegen we 
letterlijk van het plein, en met die 
laatste opruimronde is ook voor ons 
het einde van de Gentse Feesten 
2022 een feit. 

EEN DAGJE OP PAD MET … 
HET GENTSE FEESTENTEAM

“10 dagen volle 
bak. Hard werken, 
heel veel liefde en 

appreciatie. Kortom, 
de Gentse Feesten 

zijn elk jaar een van 
mijn hoogtepunten.”

Xavier, Milieumedewerker IVAGO

MERCI	VOOR	DE	FIJNE	FEESTEN!	

We kregen in deze tiendaagse veel hulp 

en (letterlijke) schouderklopjes van 

feestgangers, en ook op sociale media 

en via mail kregen we heel wat lovende woorden. 

Een dikke merci voor alle hulp en het vele respect. 

Op	naar	nog	properder	Gentse	Feesten	2023	!

ELKE DAG 

NACHTPLANNER 
20.45 uur – Tien nachten lang houdt onze 
nachtplanner een oogje in het zeil. Staan 
er genoeg afvalbakken, worden die geledigd, 
wordt er gesorteerd op de afvalpunten, is 
er herbruikbaar materiaal voorzien in de 
eetkraampjes, … Alle bevindingen komen 
in een verslag en komen de volgende 
ochtend aan bod op het Overlegcomité. 



Da’s voor 
de ganse 
familie.

Want de P en de D van PMD, dat zijn meer 
plastic verpakkingen en drankkartons 
dan je denkt. Ook folies van spaghetti 
en brikken passata horen daarbij.

Sorteertwijfels? 
Check betersorteren.be

En dit is voor 
bij het PMD.
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Silke spot je het vaakst op de grens tussen Wondelgem 

en Gent. Een paar jaar geleden ging ze alleen wonen, 

en maakte ze een radicale switch naar geen afval. 

Maar al snel merkte ze dat een afvalloos bestaan voor 

haar niet haalbaar was. Nu woont Silke samen met haar 

vriend en kiest ze bewust voor minder afval. Lees hier 

hoe Silkes duurzame koopgedrag leidt tot een kleinere 

restafvalzak. 

SILKE
ONDERDONCK

VOLG ONS OM OP DE 

HOOGTE TE BLIJVEN 

VAN HET LAATSTE 

IVAGO-NIEUWS

www.ivago.be

V ivago.gent

B @ivago.gent

A @ivagogent

D ivago.gent

DOWNLOAD 

DE RECYCLE APP

IK
→
J
IJ

→WIJ→
IV

A

GO→

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.

De recyclageparken zijn gesloten op 

• donderdag 13 oktober – Opleiding parkwachters 

• dinsdag 1 november – Allerheiligen 

• vrijdag 11 november – Wapenstilstand

Op zaterdag 24 december en 31 december sluiten alle 

IVAGO-recyclageparken om 16.15 uur.

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

• dinsdag 1 november – Allerheiligen

• vrijdag 11 november – Wapenstilstand

OPENINGSUREN 
IVAGO-MOBIEL 

We brengen IVAGO naar jou toe met ons rijdend onthaal. 

Lees de laatste updates op www.ivago.be/ivago-mobiel, 

en ontdek zo wanneer we waar naartoe rijden.

Lees de laatste updates op 

en ontdek zo wanneer we waar naartoe rijden.

Lees de laatste updates op www.ivago.be/ivago-mobiel

en ontdek zo wanneer we waar naartoe rijden.
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MAGAZINE VOOR SCHOON GENT 

SEPTEMBER 2022

SILKE WIL 
EEN KLEINERE

RESTAFVALZAK:

P.4

MINDER AFVAL: 

DOE JE
MET ONS MEE?

P.7
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 v
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WEDSTRIJDVRAAG: over welke 

bewaartechniek gaat het hier? 

Door zout (en eventueel water) te gebruiken, 

kan je sommige groenten en zuivel tot 

een jaar lang bewaren. Want melkzuur-

bacteriën vermenigvuldigen zich en zo 

wordt de houdbaarheid van groenten 

en zuivelproducten verlengd. Weet jij 

over welke bewaartechniek 

we het hebben? Scan 

dan deze QR-code en 

maak kans op een 

cadeaubon ‘Gent’ ter 

waarde van 25 euro.

ONTDEK ONS
STICKERVEL

BINNENIN!
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