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Er zijn zes IVAGO-recyclageparken die alle 
huisgezinnen van Gent en Destelbergen, 
met een IVAGO-kaart, vrij kunnen bezoeken. 
In deze brochure vind je praktische 
informatie en sorteerregels terug. 
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OPENINGSUREN

Van dinsdag tot en met zaterdag:  
van 9.30 tot 17.15 uur.

Gesloten op zondag, maandag,  
feestdagen en 11 juli.

Voorspelt het KMI temperaturen van 30 °C 
of meer, dan sluiten onze parken een uur 
vroeger (16.15 uur). 

RECYCLAGEPARK MET WEEGBRUG

Gent – Proeftuinstraat

Gent – Gaardeniersweg

Drongen – Koninginnelaan

Oostakker – Lourdesstraat

Destelbergen – Stapsteenweg

RECYCLAGEPARK ZONDER WEEGBRUG

Gentbrugge – Jan Samijnstraat
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IVAGO-KAART
Om toegang te hebben tot een van onze recyclageparken, 
heb je een IVAGO-kaart nodig. 

• De IVAGO-kaart is gratis. 
 Je betaalt enkel 7,50 euro waarborg.

• Je vraagt ze aan via ‘Mijn IVAGO’ of 
 aan het IVAGO-onthaal.  

Bij verlies of beschadiging van jouw kaart, betaal je 5 euro administratieve kosten en 
7,50 euro waarborg voor de nieuwe kaart. 

VOOR WIE?
1. Woon  je in het IVAGO-gebied1?
 Je krijgt elk jaar 12 gratis aanbiedingen op jouw kaart. De kaart is persoonlijk en gebruik 

je enkel voor het afleveren van afval van jouw huisgezin. 

2. Ben je een  bedrijf, organisatie of school  in het IVAGO-gebied1? 
 Vraag een bedrijvenkaart aan. Je kan er enkel mee terecht op de recyclageparken met 

weegbrug en betaalt volgens het aangeleverde gewicht. 

3. Als  niet-bewoner  (student, kotbaas, eigenaar, verbouwer …) vraag je een niet-
bewonerskaart aan. Je kan enkel terecht op de recyclageparken met weegbrug en 
betaalt volgens het aangeleverde gewicht.

1Gent of Destelbergen

VERHUIS
Verhuis je 
• …  binnen het IVAGO-gebied? Laat het ons weten via ‘Mijn IVAGO’. 
   Wij zetten jouw gratis aanbiedingen over naar je nieuwe adres. 

• …  buiten het IVAGO-gebied? Lever je kaart in.  
   Je krijgt je waarborg terug als je alle openstaande facturen betaalde en je jouw kaart,  
  binnen het jaar na je verhuis, aan ons bezorgt (Proeftuinstraat 43, 9000 Gent).  

12 gratis beurten
Jij en je gezin zijn gedomicilieerd op het IVAGO-gebied. Dat wil zeggen dat je 12 gratis 
aanbiedingen per jaar krijgt. Niet-gebruikte aanbiedingen vervallen elk jaar op 31 december. 

12 GRATIS AANBIEDINGEN
Jij en je gezin zijn gedomicilieerd op het IVAGO-gebied. Dat wil zeggen dat je 12 gratis 
aanbiedingen per jaar krijgt. Niet-gebruikte aanbiedingen vervallen elk jaar op 31 december. 

09 240 81 11  I  info@ivago.be  I  www.ivago.be

522400_Recyclagepark Kaart.indd   1 16/11/15   14:08

Voertuig Park zonder weegbrug Park met weegbrug

Korter dan 6,5 meter 1 aanbieding 1 aanbieding

Tussen 6,5 en 8,5 meter 2 aanbiedingen 2 aanbiedingen

Korter dan 8,5 meter
Hoger dan 1,9 meter

Niet mogelijk 2 aanbiedingen 1

Langer dan 8,5 meter Niet mogelijk Wegen 2

Voor roofing, asbest of grote hoeveelheden steenpuin (>1m3), gipskarton (>0,1 m3) en 
gemengd, te storten (>1 m3) betaal je per kilogram. 

  Op de volgende pagina’s lees je hoe we wegen en uitrekenen hoeveel je moet betalen. 

Je kan 
enkel onze parken 

bezoeken als je 
een IVAGO-kaart 

hebt. 

    Wist je dat … 

… je ook met deze 
kaart de sorteerluiken 
opent, als je gebruik 

maakt van een 
sorteerpunt voor je 

huisafval?

Wist je dat … 
… je via ‘Mijn IVAGO’ jouw aantal gratis aanbiedingen checkt. Op het recyclagepark 

lees je het aantal resterende beurten af op de terminal aan de slagboom. 

Recyclagepark zonder weegbrug
Het recyclagepark in Gentbrugge heeft geen weegbrug. Je kan er niet terecht met 
asbest, en ook niet met meer dan  0,1 m³ gips(karton) of meer dan 1 m³ steenpuin, 

roofing of gemengd, te storten. Ook als je voertuig langer is dan 8,5 meter of hoger is 
dan 1,9 meter moet je uitwijken naar een park met weegbrug. 

Kom je met 
de fiets of te voet 
dan betaal je een 
halve aanbieding. 

En heb je voorgang 
op de wachtende 

rij.

1  De eerste aangeboden 150 kilogram is gratis. Daarna betaal je het overgebleven gewicht per kilogram. 
2 Je betaalt per aangeboden kilogram.
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De lengtemeting gebeurt elektronisch. Plaats je zo dicht mogelijk tegen de 0-grens of de lijn. 
De spiegel helpt je hierbij. Op het scherm lees je binnen welke afmetingen je voertuig valt. 

1. Houd je kaart voor de kaartlezer. 
 Er verschijnt een keuzescherm.

2. Kies voor ‘Niet-recycleerbaar afval’ 
(asbest, roofing, gips(karton), grofvuil 
en gemengd, te storten) of ‘Selectief 
afval’ (alle andere afvalsoorten) als de 
overige opties niet van toepassing zijn. 

3. We wegen je voertuig. 

4. Je ziet het aantal aanbiedingen dat 
je voor dit bezoek nodig hebt en 
het aantal gratis aanbiedingen dat 
overblijft. 

5. Leg het ticket zichtbaar op je 
dashboard.

6. Houd je kaart voor de lezer om het park 
te verlaten. 

 •  Je voertuig wordt opnieuw gewogen. 

 •  Je betaalt volgens het vastgestelde 
tarief, met een vrijstelling van 

 150 kilogram. 

 Betaal meteen aan de betaalzuil of 
schrijf achteraf over. 

 •  Ontvang je geen ticket, 
 dan hoef je niks te betalen.

1. Houd je kaart voor de kaartlezer. 
 Er verschijnt een keuzescherm.

2. Kies voor ‘Alle andere’ als de overige 
opties niet van toepassing zijn. 

3. Je ziet het aantal aanbiedingen dat 
je voor dit bezoek nodig hebt en 
het aantal gratis aanbiedingen dat 
overblijft. 

4. Leg het ticket zichtbaar op je 
dashboard.

5. Houd je kaart voor de lezer om het park 
te verlaten. 

 Je ontvangt al dan niet een ticket met 
je gegevens en het te betalen bedrag. 

 • Betaal meteen aan de betaalzuil of 
schrijf achteraf over. 

 • Ontvang je geen ticket, dan hoef je 
niks te betalen.

RECYCLAGEPARKEN MET WEEGBRUG

Met een voertuig dat lager is 
dan 1,90 m en korter dan 8,5 m

Met een voertuig dat hoger is 
dan 1,90 m en langer dan 8,5 m

Met een voertuig dat hoger is 
dan 1,90 m en korter dan 8,5 m

HOE WERKT HET?

Onze weegbrug bestaat uit twee slagbomen, 
wandel NOOIT op de weegbrug als je met een voertuig bent. 

RECYCLAGEPARK ZONDER WEEGBRUG (GENTBRUGGE)
1. Houd je kaart voor de kaartlezer. 

2. Je ziet het aantal aanbiedingen dat je voor dit bezoek nodig hebt en het aantal gratis 
aanbiedingen die daarna overblijven. 

3. De slagboom opent. 

4. Houd je de kaart voor de lezer om het park te verlaten. 

1. Houd je kaart voor de kaartlezer. 
 Er verschijnt een keuzescherm.

2. Kies voor ‘Niet-recycleerbaar afval’ 
(asbest, roofing, gips(karton), grofvuil 
en gemengd, te storten) of ‘Selectief 
afval’ (alle andere afvalsoorten). 

3. We wegen je voertuig. 

4. Leg het ticket zichtbaar op je 
dashboard.

5. Houd je kaart voor de lezer om het park 
te verlaten. 

 • Je voertuig wordt opnieuw gewogen. 

 • Je krijgt een ticket met je gegevens 
en het te betalen bedrag. 

 Betaal meteen aan de betaalzuil of 
schrijf achteraf over. 

De slagboom 
opent niet als 

je voertuig meer 
dan 7,5 ton 

weegt.
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TARIEVEN
Heb je als inwoner van Gent of Destelbergen 

• geen gratis aanbiedingen (meer), 
• overschrijd je de hoeveelheid van een bepaalde afvalsoort 
• of is je voertuig te lang of te groot, dan betaal je voor je afval. 

Als niet-bewoner, bedrijf, school of organisatie betaal je steeds per aangeboden kilogram. 

Zet je motor uit bij het uitladen. 

Rijd max. 10 km/uur.

Rook niet. 

Stap niet uit op de weegbrug. 

Kinderen <12 jaar lopen niet vrij rond op het park. 

HOE BETALEN?

Op het park 

Betaal direct na je bezoek aan onze IVAGO-
betaalzuil.

1. Houd je toegangskaart voor de kaartlezer.
2. Betaal met bancontact.

Betaal later

Het bedrag kan je ook via overschrijving 
betalen. Doe dit binnen de vijf werkdagen om 
een herinnering en 5 euro administratieve 
kosten te vermijden. 
  Zolang er nog een schuld openstaat, heb je 
geen toegang tot onze IVAGO-recyclageparken. 

 Kg/jaar Niet-recycleerbaar afval Selectief afval

BEWONER VAN GENT

0-1000 0,080 euro/kg 0,030 euro/kg

> 1000 - 2000 0,170 euro/kg 0,060 euro/kg

> 2000 0,220 euro/kg 0,080 euro/kg

NIET-BEWONER VAN GENT

0-2000 0,170 euro/kg 0,060 euro/kg

> 2000 0,220 euro/kg 0,080 euro/kg

BEWONER VAN DESTELBERGEN 

0-1000 0,075 euro/kg 0,025 euro/kg

> 1000 - 2000 0,150 euro/kg 0,050 euro/kg

> 2000 0,200 euro/kg 0,075 euro/kg

NIET-BEWONER VAN DESTELBERGEN 

0-2000 0,150 euro/kg 0,050 euro/kg

> 2000 0,200 euro/kg 0,075 euro/kg

BEDRIJVEN, SCHOLEN EN ORGANISATIES 
GENT EN DESTELBERGEN

0-2000 0,170 euro/kg + btw 0,060 euro/kg + btw

> 2000 0,220 euro/kg + btw 0,080 euro/kg + btw
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WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken 

WAT GEBEURT ERMEE? 

We verwerken grofvuil in onze 
afvalenergiecentrale. We zetten warmte 
om in stoom en elektriciteit. Zo zorgen we 
onder meer voor de verwarming van het UZ 
Gent. Hoe deze centrale werkt, lees je op 
onze website. 

TIP
Grofvuil kan je ook, op aanvraag, thuis 
laten ophalen. De mogelijke data vind je 
op jouw (digitale) ophaalkalender. Lees 
op onze website de prijzen, wat je mag 
buiten plaatsen en hoe je het op de stoep 
moet plaatsen. 

Maak een afspraak via ‘Mijn IVAGO’ 
of telefonisch (09 240 81 11).    
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Tarief SELECTIEF

BOUW timmerhout en 
planken

2

steenpuin 3

treinbiels 7

asbesthoudend 
afval2 6

gemengd, 
te storten2 9

TUIN tuinafval 10

snoeihout 11

PAPIER papier en 
karton

15

GLAS hol glas 17

vlak glas 18

MATRASSEN matrassen 20

VERPAKKINGEN/
KUNSTSTOFFEN

plasticfolies 22

kurk 23

piepschuim 25

harde plastics 26

Tarief NIET-RECYCLEERBAAR1

BRANDBAAR brandbaar 
grofvuil

1

BOUW gips en 
gipskarton2 4

roofing2 5

METAAL metaal 30

stookolietanks

ELEKTRO 
ELEKTRO

koel- en 
vriestoestellen

32

grote huis-
houdtoestellen

33

tv en monitoren 34

overige kleine 
toestellen

35

KGA tl-lampen en 
spaarlampen

36

kga 40

motorolie 41

autobatterijen 42

batterijen 43

frituurolie en 
–vet

44

BANDEN autobanden 45

fietsbanden 46

HERGEBRUIK textiel 48

1  Afvalsoorten die nog niet worden gerecycleerd of waarvan de recyclage nog niet helemaal op punt staat. 
2  Met roofing, asbest, >1 m³ steenpuin, >0,1 m³ gips(karton) of >1 m³ gemengd, te storten kan je enkel terecht 

op een recyclagepark met weegbrug. Dus niet in Gentbrugge. 

WAT KAN JE BRENGEN?
AFVALSOORTEN

    Wist je dat … 

elke afvalstroom een 
cijfer heeft. Om alles 

vlot te laten verlopen, 
antwoorden onze 

parkwachters op jouw 
sorteervraag vaak 

met dit cijfer. 

(

BRANDBAAR 
GROFVUIL    

WEL

Brandbaar huishoudelijk afval dat te groot of 
te zwaar is om mee te geven met de gewone 
restafvalophaling in zakken, containers of via 
een sorteerpunt.

NIET

Recycleerbare afvalstoffen met een 
andere inzamelmogelijkheid
• Restafval (enkel aan huis)
• Pmd-afval (enkel aan huis) 
• Papier en karton (15 of aan huis)
• Glas (17 of aan huis)

Alle recycleerbare afvalstoffen
• Hout (2)
• Plasticfolies (22)
• Harde plastics (26)
• Metaal (30)
• Roofing (5) 
• Gipsplaten (4) 
• … 

1
 BRANDBAAR 

 GROFVUIL 

1110



B
O

U
W

STEENPUIN  
    

WEL

• Bakstenen
• Steengruis
• Niet-gewapend beton
• Gewapend beton
• Dakpannen 
• Aarde bloempotten en -bakken

 OPGELET: Enkel met weinig (<5%)   
 resten aarde, zand en cement

NIET

• Asfalt (5)
• Gips(platen) (4)
• Asbesthoudende materialen (6)
• Glaswol (1)
• Roofing (5)
• Steenpuin vermengd met grote   
 hoeveelheden aarde 
 (gespecialiseerd bedrijf)
• Cellenbeton (4)
• Faience (aardewerk met witte glazuur) (9)
• Porselein (9)
• Aarden borden en kruiken (9)
• Lavabo’s en wc-potten (9)

WAAR?

•  < 0,1 m³ Op alle IVAGO-parken
•  > 0,1 m³ Alle IVAGO-recyclageparken 

met weegbrug

WAT GEBEURT ERMEE? 

Bouwpuin wordt gezeefd en gebroken, en 
dient daarna als funderingsmateriaal in 
wegenbouw. 

3
 STEENPUIN 

GIPSKARTON EN 
GIPS      

WEL

• Gipsplaten 
• Gipsblokken 
• Cellenbeton
• Plafondtegels in gips
• Los gips (verwijder steeds de zak)

NIET

• Steenpuin (3)
• Gips met paardenhaar (1)
• Profielen hout (2) of metaal (30)
• Hout (2)
• Tegels (3)
• Faience (9)
• Gips versterkt met cellulose (9)
• Gipslijmen (40)

WAAR?

•  < 0,1 m³ Op alle IVAGO-parken
•  > 0,1 m³ Alle IVAGO-recyclageparken 

met weegbrug

WAT GEBEURT ERMEE? 

Gipsplaten worden verpulverd en verwerkt 
in gipsblokken.

ROOFING
      

WEL

• Resten van zuiver roofing en asfalt

NIET

• Roofing en asfalt met veel resten 
hout, isolatie, papier of aluminium 
(gespecialiseerd bedrijf)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken met weegbrug

WAT GEBEURT ERMEE? 

Roofing wordt gerecycleerd tot 
bouwkundige toepassingen.

TIMMERHOUT EN  
PLANKEN    

WEL

• Timmerhout en planken
• Vezelplaten
• Houten meubels
• Houten vensterkaders
• Deuren
• Mdf-platen 
• Laminaat (parket)

NIET

• Snoeihout (11)
• Houtzaagsel (1)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

Hout wordt verwerkt tot spaanderplaten of 
of verbrand met energierecuperatie. 

2
 TIMMERHOUT 

5
 ROOFING 

4
 GIPS(KARTON) 

OPGELET 

GEEN AARDE
Onze parken hebben geen vergunning 
om grote hoeveelheden aarde aan te 
nemen. Hiervoor doe je beroep op een 
gespecialiseerd bedrijf. 

1312



ASBESTHOUDEND 
AFVAL      

WEL

Enkel hechtgebonden asbest
• Oude golfplaten
• Onderdakplaten
• Dakleien en schouwen
• Bloembakken
• Asbestleien (vlakke, vierhoekige platen in  
 een blauwachtige kleur)
• Gas-, water- en rioleringsleidingen
  (vezelachtige structuur op de grijzige   
 breukvlakken)
• Vlakke gevelplaten of binnenschotten 

NIET

Asbest in losse of niet-hechtgebonden vorm
• Spuitasbest (gespecialiseerd bedrijf)
• Asbestkoord en -karton    
 (gespecialiseerd bedrijf)
• Isolatieplaten/-gips of vloerplaten   
 (gespecialiseerd bedrijf)

6
 ASBEST 

GEMENGD, 
TE STORTEN     

WEL

• Lavabo’s, wc-potten, bidets
• Porselein (eetservies …) 
• Chape met isolatie (piepschuim, pur …)
• Vloer-, wandtegels en bloempotten 
 in keramiek
• Vuurvast glas 
 (ovenschalen, kachelglas …)
• Kristal (glazen, vazen …) 
• Drinkglazen
• Faience
• Brilglazen

NIET

• Steenpuin (3) 
• Vlak glas (18)
• Asbest (6)
• Gipskarton en gips (4)

WAAR?

•  < 1 m³ Op alle IVAGO-parken
•  > 1 m³ Alle IVAGO-recyclageparken 
 met weegbrug

WAT GEBEURT ERMEE? 

We storten dit afval op een 
gespecialiseerd stort onder strikte 
voorwaarden. 

LAAT DIT VERWIJDEREN DOOR 
EEN VAKSPECIALIST!

TREINBIELS OF 
DWARSLIGGERS  

WEL

Oude dwarsliggers

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

7
 TREINBIELS 

B
O

U
W

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken met weegbrug

PRIJS? 

•  < 200 kg/jaar 
 Gratis binnen de 12 IVAGO-beurten
•  > 200 kg/jaar 
 Tarief ‘Selectief afval’ (zie pagina 8)

WAT GEBEURT ERMEE? 

We storten asbest op een gespecialiseerd 
stort onder strikte voorwaarden. 

OPGELET

1. Asbest bied je verplicht verpakt en 
toegeplakt aan in een goed gesloten 
doorschijnende folie van minstens 
100 micron. Op het park duw je op de 
knop ‘Asbest’. De parkwachter geeft 
je toegang tot het park en verdere 
instructies.

2 Asbest verwijderen vraagt heel wat 
voorbereiding en waakzaamheid. 

 Alle nodige informatie vind je op 
 www.asbestinfo.be. 

3. Bescherm jezelf en draag de nodige 
beschermingskledij. De beschermings-
middelen en het verpakkingsmateriaal 
zijn te koop aan het IVAGO-onthaal of 
in een doe-het-zelfzaak.

OPGELET 

Deze container is de uitzondering. 
Het is de allerlaatste optie, want deze 
materialen worden gestort en krijgen 
geen tweede leven. Demonteer zoveel 
mogelijk en sorteer volgens de juiste 
regels, dan zorgen wij voor een optimaal 
recyclageproces. 

VERMIJD 
STOF! 

VERPLICHT 
VERPAKKEN

9
 GEMENGD 

 TE STORTEN 
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PAPIER EN 
KARTON   

WEL

• Papieren zakken en kartonnen dozen 
• Kranten, tijdschriften en reclamefolders  
 (zonder plasticfolie)
• Brieven en enveloppen
• Oude boeken
• Opgeplooid karton
• Eierkartons 
• Toiletpapierrolletjes  

NIET

• Vervuild of vettig papier 
 (vb. pizzadoos) (restafval)
• Papieren zakdoekjes (restafval)
• Papieren tafellakens (restafval)
• Keukenrolpapier 
 (gft-container of restafval)
• Carbonpapier (restafval)
• Zelfklevend papier of achterzijde 
 stickers (restafval)
• Drankkartons (pmd)
• Behangpapier (restafval of 1)
• Plastic (verpakkingen) (pmd of 26)
• Isomo of piepschuim (25)

15
 PAPIER EN 
 KARTON 

TUINAFVAL 
     

WEL

• Grasmaaisel
• Planten en onkruid
• Bladeren
• Stro
• Snijbloemen
• Boomschors
• Noten 

NIET

• Groente- en fruitafval 
 (gft of compostvat)
• Aarde (gespecialiseerd bedrijf of 
 verwerken in eigen tuin)
• Graszoden (gespecialiseerd bedrijf)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

Een industriële composteerinstallatie 
verwerkt tuinafval tot een kwaliteitsvolle 
bodemverbeteraar. 

SNOEIHOUT
      

WEL

• Snoeihout
• Takken 
• Boomstronken

NIET

• Tuinafval (10)
• Planken (2)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

Snoeihout wordt gehakseld en verwerkt tot 
een bodembedekker of mulch om onkruid 
tegen te gaan. 

T
U
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P
A
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IE

R

WAAR?

• Alle IVAGO-recyclageparken
• Huis-aan-huisophaling

WAT GEBEURT ERMEE? 

Het opgehaalde papier wordt gesorteerd 
en is daarna de basis van gerecycleerd 
papier. 

Wist je dat … 
… je papieren reclamedrukwerk kan 

vermijden door onze 
‘Geen reclamedrukwerk’-sticker 

aan te vragen via onze website? Maar 
ook door je uit te schrijven voor 
niet-geadresseerde reclame op 

www.robinsonlist.be.

10
 TUINAFVAL 

11
 SNOEIHOUT 
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HOL GLAS 
    

WEL

• Doorzichtige glazen flessen
• Doorzichtige bokalen of 
 flacons zonder dop of deksel

NIET

• Hittebestendig glas 
 (ovenschotels en kookplaten) (9)
• Porselein en aardewerk (9)
• Stenen flessen en kruiken (9)
• Opaalglas en kristal (9)
• Vlak glas (ruiten, spiegels …) (18)
• Gloei- en halogeenlampen (restafval of 1)
• Verbrijzeld glas (9)
• LED- en tl-lampen (36)
• Vuurvast glas (ovenschaal, Pyrex …) (9)
• Drinkglazen (9)

WAAR?

• Alle IVAGO-recyclageparken
• Huis-aan-huisophaling

WAT GEBEURT ERMEE? 

De ingezamelde flessen en bokalen worden 
verbrijzeld en gesmolten tot nieuwe 
flessen en bokalen. 

VLAK GLAS 
    

WEL

• Vensterglas
• Serreglas
• Dubbel glas
• Spiegels
• Draadglas

NIET

• Houten kaders en raamwerk (2)
• Metalen kaders en raamwerk (30)
• Spaar- en tl-lampen (36)
• Hittebestendig glas 
 (ovenschotels en kookplaten) (9)
• Porselein en aardewerk (9)
• Stenen flessen en kruiken (9)
• Opaalglas en kristal (9)
• Lampen (restafval of 1)
• Verbrijzeld glas (9)
• Drinkglazen (9)
• Autoruiten (9)
• Brandglas (9)
• Kogelvrij glas (9)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

Vlak glas dient als grondstof voor de 
productie van isolatieplaten en nieuw glas. 
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KURK
    

WEL

• Kurken stoppen
• Kurken onderleggers 

NIET

• Synthetische kurken (1)
• Wand- en vloerbekleding in kurk (1)
• Plastic zakjes (pmd)
• Bindijzers, draaistoppen, capsules,   
 beschermkappen … (30)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

Een sociaal economiebedrijf sorteert ze 
en vermaalt ze tot granulaat. Dit wordt 
vervolgens verwerkt in isolatiemateriaal. 

OPGELET

Gooi de kurken los in de container. 

MATRASSEN
    

WEL

• Matrassen droog en/of proper
• Matrassen met veren

NIET

• Boxspring (demonteren)
• Lattenbodems en onderstellen 
 (1, 2 of 30)
• Matrassen nat en/of gescheurd (1)

WAAR?

• Alle IVAGO-recyclageparken
• Tijdens een grofvuilophaling

WAT GEBEURT ERMEE? 

Een gespecialiseerd bedrijf recycleert tot 
90% van de bestandsdelen. Ze houden 
onder ander metaal, katoen, hout en vilt 
apart. Andere bedrijven verwerken dit dan 
weer tot thermische isolatie voor in auto’s.  

OPGELET

Matrassen heb je in vele vormen en 
formaten, daarom is het belangrijk ze 
netjes te stapelen in de container. Twijfel 
je, vraag een parkwachter om advies. 

17
 HOL GLAS 

18
 VLAK GLAS 

20
 MATRASSEN 

23
 KURK 
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HARDE PLASTICS 
    

WEL

Grote stukken plastic (groter dan 15 cm) die 
geen ander materiaal bevatten zoals hout, 
metaal, batterijen, voedselresten …

• Plastic buizen, flexibele buizen en   
 dakgoten
• Emmers, wasmanden, gieters
• Rolluiken zonder draaibalk
• Speelgoed, tuinmeubelen
• Autobumpers
• Plastic bloempotjes en plantentrays   
 (groter dan 15 cm, anders pmd)

NIET

• Kga (40)
• Polyester golfplaten 
 (versterkt met glasvezel) (1)
• AEEA (afgedankte elektronische en   
 elektrische apparaten) (32 of 33)
• Pmd (aan huis)
• Koelboxen met of zonder snoer (32)
• Motorhelmen (1)
• Zachte kunststoffen (ballen, dekzeilen,
  olies, tuinslangen …) (1)
• Bewaardozen (voeding, roomijs …)   
 (pmd)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

Na sortering en omvorming tot schilfers 
en korrels, worden de plastics gesmolten 
en via verschillende technieken verwerkt 
in nieuwe plastic producten zoals buizen, 
bouwprofielen, pallets …    

PLASTICFOLIE
    

WEL

• Grote stukken plasticfolie 
 (vb. verpakking koelkast, tv, meubels …) 
• Bureaumapjes
• Grote lege zand- en grindzakken  

NIET

• Supermarktzakjes (pmd)
• Krimpfolie 
 (vb. rond 6 plastic flessen) (pmd)
• Rekfolie of cellolfaan (pmd)
• Luchtkussenfolie (pmd)
• Folie rond tijdschrift of krant (pmd)
• Zakken van potgrond (pmd)
• Kleine zand- en grindzakken (pmd)
• Gips- en cementzakken (1)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

De folies dienen als grondstof voor nieuwe 
folies, zoals huisvuilzakken.  

PIEPSCHUIM
    

WEL

• Zuiver piepschuim (vb. verpakking tv) 

NIET

• Vervuild en gekleurd piepschuim   
 (restafval of 1)
• Schaaltjes van voedingswaren (pmd)
• Isomochips (pmd)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

Hergebruik van piepschuim is mogelijk 
in isolerende snelbouwbakstenen en 
vloerbekleding. Vermalen piepschuim dient 
dan weer als vulling voor zitzakken.   

TIP

Breek het piepschuim in stukken. 
Wist je dat … 

… je sinds 1 januari 2020 geen pmd 
meer mag brengen naar onze parken? 

We halen dit enkel aan huis op. 

25
 PIEPSCHUIM 

26
 HARDE 

 PLASTIC 

22
 PLASTIC-  
 FOLIES 
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TV’S EN 
MONITOREN 

WEL

• Tv-toestellen
• Computerschermen met beeldbuis

34
 TV-TOESTELLEN 
 EN MONITORS 

OVERIGE KLEINE 
TOESTELLEN  

WEL

• Radio’s
• Stereoketens
• Broodroosters
• Koffiezetapparaten
• Haardrogers
• Wafelijzers
• Mixers
• Lcd-, led- en plasma-tv’s 
• ... GROTE  

HUISHOUD-
TOESTELLEN

WEL

• Wasmachines
• Droogkasten
• Vaatwasmachines
• Fornuizen

33
 GROTE HUISHOUD-  

 TOESTELLEN 

KOEL- EN  
VRIESTOESTELLEN   

WEL

• Koelkasten 
• Diepvriestoestellen 

METAAL

WEL

• Vogelkooi
• Metalen onderstel van een stoel
• Ijzeren emmer
• Rek 
• …

NIET

• Oude gasflessen (zie www.febupro.be) 
• Stookolietank (zie pagina 29)
• Brandblusapparaat (40)
• Elektrische apparaten (32, 33, 34 of 35)
• Metalen verpakkingen van 
 klein gevaarlijk afval (40)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

Schroot wordt gebruikt voor de productie 
van staal. 

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE? 

We voeren afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten af naar een ont-
mantelingsinstallatie. Vervolgens worden 
milieuschadelijke stoffen verwijderd en 
worden de metalen netjes gescheiden voor 
verdere verwerking en recyclage. 
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 METAAL 

35
 KLEINE HUISHOUD-  

 TOESTELLEN 

32
 KOEL- EN VRIES-  

 TOESTELLEN 
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MOTOROLIE
    

WEL

• Vat motorolie (max. 20 liter)

NIET

• Vat motorolie meer dan 20 liter   
 (gespecialiseerd bedrijf)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken
 Plaats je motorolie op de kga-tafel. 

WAT GEBEURT ERMEE?

Motorolie wordt gerecycleerd tot basisolie 
voor de productie van nieuwe olie of het 
wordt opgewerkt tot een brandstof. 

K
G

A

TL-LAMPEN EN 
SPAARLAMPEN

WEL

Niet gebroken ...
• Tl-lampen
• Buislampen
• Led-lampen
• Spaarlampen 

NIET

• Gloei- en halogeenlampen 
 (restafval of 1)
• Gebroken tl-, buis, led- en   
 spaarlampen (1)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken
 Leg je lampen op de kga-tafel. 

36
 TL-LAMPEN EN  
 SPAARLAMPEN 

Wist je dat … 
… je jouw kga het best in de originele 
verpakking op de kga-tafel plaatst?  
Zo kunnen wij alles goed sorteren.

Wist je dat … 
… de eindverkoper verplicht is 
loodstartbatterijen gratis te 

aanvaarden, zelfs als je geen nieuwe 
batterij koopt? Dit omdat er een 

terugnameplicht is.

KGA

WEL

Enkel kleiner dan 20 liter: 
• Gif- en bestrijdingsmiddelen
• Afwas- en schoonmaakmiddelen
• Onderhoudsproducten
• Brandstoffen
• Vetten en oliën
• Cosmetica
• Zuren
• Spuitbussen van giftige producten 
 (verf, oplosmiddelen, pesticiden)
• Koelboxelementen
• Kwikthermometer
• Brandblusapparaten
• Rook- en brandmelders 
• Vuurwerk (kleine hoeveelheid)
• …

NIET

• Oude geneesmiddelen (apotheek)
• Gloei- en halogeenlampen
 (restafval  of 1)
• Explosieven (politie)
• Laboratoriumafval en andere   
 gevaarlijke producten 
 (gespecialiseerd bedrijf)
• Kga meer dan 20 liter 
 (gespecialiseerd bedrijf)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken
 Leg je kga op de kga-tafel. 

WAT GEBEURT ERMEE? 

Gespecialiseerde bedrijven verwerken kga 
op een milieuveilige manier. 

AUTOBATTERIJEN
    

WEL

• Autobatterijen

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken
 Plaats je autobatterij op de kga-tafel.  

WAT GEBEURT ERMEE? 

Lood, zuur en plastic worden zoveel 
mogelijk gerecupereerd en gerecycleerd. 

ALS BEDRIJF 
KAN JE 

GEEN KGA 
AANBIEDEN.

41
 MOTOROLIE

42
AUTOBATTERIJEN

40
 KGA
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BATTERIJEN
    

WEL

• Batterijen
• Zaklampen
• Fietsbatterijen

NIET

• Autobatterijen (42)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE?

Bebat organiseert de inzameling van 
batterijen en accu’s. Daarna recupereren 
gespecialiseerde bedrijven ijzerhoudende 
en schadelijk stoffen zoals kwik en lood. 

FIETSBANDEN
     

WEL

• Buitenband fiets 

NIET

• Binnenband fiets (1)
• Autobanden (45)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE?

Ook fietsbanden dienen als brandstof 
voor cementovens, als grondstof voor 
de asfaltproductie of als basisstof voor 
nieuwe rubberproducten. 

FRITUUROLIE EN
FRITUURVET     

WEL

• Frituurolie max. 20 liter
• Frituurvet max. 20 liter

NIET

• Frituurolie meer dan 20 liter   
 (gespecialiseerd bedrijf)
• Frituurvet meer dan 20 liter   
 (gespecialiseerd bedrijf)

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE?

Frituurolie wordt verwerkt tot biodiesel, 
industriële zeep of het wordt gebruikt voor 
de opwekking van groene stroom. 

TIP

Breng frituurolie- en vet binnen in de 
originele verpakking (max. 20 liter). 
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AUTOBANDEN
    

WEL

Autobanden met of zonder velgen 
afkomstig van 
• Personenwagens
• 4x4-wagens
• Aanhangwagens
• Caravans
• Bestelwagens
• Lichte bedrijfsvoertuigen
• Motoren en scooters

NIET

• Banden van tractoren en vrachtwagen  
 (gespecialiseerd bedrijf)
• Fietsbanden (46) 

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

WAT GEBEURT ERMEE?

Versnipperde banden dienen als brandstof 
voor cementovens, als grondstof voor 
de asfaltproductie of als basisstof voor 
nieuwe rubberproducten. 

44
FRITUUROLIE EN 

 FRITUURVET 

46
 FIETS-  

 BANDEN 

43
BATTERIJEN

45
 AUTO-  

 BANDEN 
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TEXTIEL
    

WEL

• Kledij en schoenen 
• Slaapzakken, bedlinnen en kussens
• Tafellakens 

NIET

• Onbruikbare kledingstukken 
 (restafval of 1)

WAAR?

• Alle IVAGO-recyclageparken
• Mobiele textielcontainers

WAT GEBEURT ERMEE?

Bruikbare kleren krijgen een tweede leven 
in de kringwinkels en in ontwikkelings- en 
noodgebieden. Wat niet meer bruikbaar is, 
dient als grondstof voor isolatiematerialen, 
viltkarton, hardboards, poetslappen of 
sommige papiersoorten.  
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INJECTIENAALDEN    

WAAR?

Alle IVAGO-recyclageparken

GENEESMIDDELEN

Geneesmiddelen horen niet thuis op onze 
parken. 

• Oude en vervallen geneesmiddelen   
 (Apotheek)

• Lege kartonnen verpakkingen en   
 bijsluiters (papier en karton of 15)

• Lege flesjes (glas of 17)

KRENGEN/
GEZELSCHAPSDIEREN    

WEL

• Gezelschapsdieren (in een stevige zak)

NIET

• Slachtafval (zie hieronder)

WAAR?

Recyclagepark Proeftuinstraat 

OPGELET

Je brengt je gezelschapsdier naar het 
recyclagepark in de Proeftuinstraat. Je 
overhandigt het dier in een stevige zak en 
betaalt 20 euro voor de verwerking ervan. 

Heb je geen stevige zak, dan kan je er een 
vragen aan de parkwachters.  

SLACHTAFVAL   

WAAR?

Recyclagepark Proeftuinstraat 

OPGELET

We nemen slachtafval enkel aan in een 
afvalzak en met vergunningsbewijs van 
Stad Gent.  

BOVENGRONDSE 
STOOKOLIETANK   

WAAR?

Recyclagepark Proeftuinstraat 

PRIJS?

125 euro/tank  indien geen 
reinigingscertificaat

OPGELET

De tank moet volledig leeg zijn en je brengt 
je certificaat van reiniging mee.    

48
 TEXTIEL 
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Voor je vertrek 

 Restafval, pmd, groente- en fruitafval halen we 
 enkel op aan huis.

Op het park 

• Breng hulp mee om grote stukken uit te laden. 
 Onze parkwachters zijn er niet om je te helpen met dragen. 

• Neem geen materiaal uit de containers. 
 Alles wat op het recyclagepark aankomt, moet op de juiste manier worden 

verwerkt. Daarom mag niemand iets meenemen.

• Bedien de perscontainers nooit zelf. Gebruik de noodstop enkel bij gevaar. 

Bij (herhaalde) misbruiken en overtredingen kunnen we de toegang tot het 
recyclagepark tijdelijk weigeren. Het volledige recyclageparkreglement lees je 
na op www.ivago.be/reglementen.

DE PARKWACHTERS
De recyclageparkwachters houden toezicht op de 
recyclageparken. 

• Ze helpen je met sorteervragen en de juiste container 
 te vinden. 

• Ze zorgen ervoor dat alles vlot verloopt.

Ze mogen je de toegang tot het park weigeren als je niet-
toegelaten afvalstoffen aanbiedt of weigert de sorteerregels 
of instructies na te leven. 

Ze kunnen je vragen je toegangskaart te tonen.

EEN TWEEDE LEVEN IN DE KRINGWINKEL
Voor je naar het recyclagepark komt, rijd je beter eerst langs de kringwinkel 
van Ateljee of Open Plaats. Je kan er terecht met huisraad, meubels, 
elektrische apparaten, textiel en andere nog bruikbare spullen. 

Wist je dat  

• Sommige stukken gratis worden opgehaald. 
• Elektrische apparaten ook stuk mogen zijn. 

Je spullen moeten ‘bruikbaar’ zijn. Op www.dekringwinkel.be staat uitgelegd wat dit is. 

Kringwinkel Ateljee

www.uwkringwinkel.be 

09 224 07 15

Kringwinkel Open Plaats

www.openplaats.be

09 227 25 64

BASISREGELS
Demonteer 

grote stukken 
en sorteer je 
afval thuis

Heb steeds 
respect voor onze 
parkwachters en 
medebezoekers. 
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A
aardewerk en kruiken > 3
aardewerk > 3
afwas- en schoonmaakmiddelen > 40
aluminium schaaltjes en bakjes > Pmd
aluminiumfolie > Restafval
asbestcement > 6
asbesthoudende materialen > 6
asbestleien > 6
asfalt > 5
autobanden (met of zonder velg) > 45
autobatterijen > 42
autoruiten > 18

B
bakstenen > 3
batterijen > 43
behangpapier > Restafval of 1
beton (niet-gewapend) > 3
bladeren > 10

bloembakken (plastic - propyleen) > 26
bloemen > 10
bloempotten (plastic groot) > 26
bloempotten (plastic klein) > Pmd
bloempotten (steen) > 3
boeken > Papier en karton of 15
boomschors > 10
boomstronken > 11
brandbaar huishoudelijk afval > 1
brandblusapparaten > 40
brandglas > 9
brandstoffen > 40
brieven > Papier en karton of 15
brilglazen > 9
bureaumapjes (plastic) > 22

C
carbonpapier > Restafval
cellofaan > Pmd
computers > 34
cosmetica > 40

D
dakpannen (steen) > 3
deksels en doppen (metaal) > 21
deuren (hout) > 2
draadglas > 18
drankkartons > Pmd
drinkglazen > 9
dubbel glas > 18
dwarsliggers > 7

E
eierkartons > Papier en karton of 15
elektrische apparaten > 32, 33, 34 of 35
enveloppen > Papier en karton of 15
explosieven > Politie

F
faience > 9
fietsbanden > 46
fietsbatterijen > 43
flessen en bokalen (glas) > Glas of 17
flessen en flacons (plastic) > Pmd
folie (plastic - groot) > 22
folie (plastic - klein) > Pmd
folie (vervuild) > Restafval
frituurvet- en olie > 44

G
gasflessen > Febupro 
geneesmiddelen > Apotheek
gif- en bestrijdingsmiddelen > 40
gipskarton > 4
gipsplaten > 4
glas van deuren en ramen > 18
glaswol > 1
gloeilampen > Restafval of 1
golfplaten (asbestcement) > 6
grasmaaisel > Gft of 10
groente- en fruitafval > Gft

H
halogeenlampen > Restafval of 1
harde plastics > 26
hittebestendig glas > 9
hout > 2

I
ijzeren emmers > 30
isomo > 25
isomo opvulchips > Restafval

K
karton > Papier en karton of 15
keukenrolpapier > Gft
kledij (bruikbaar) > 48
kledij (onbruikbaar) > Restafval of 1
koelboxelementen > 32
kogelvrij glas > 9
kookplaten > 9
kranten > Papier en karton of 15
krengen van gezelschapsdieren > 
Recyclagepark Proeftuinstraat
krimpfolie klein > Pmd
krimpfolie groot > 22
kristal > 9
kruiken en stenen flessen > 3
kwikthermometer > 40

WAT HOORT IN WELKE CONTAINER?
Hieronder lijsten we een aantal zaken op 
die vaak worden aangeboden. Op onze 
website, www.ivago.be/afval, lijsten we 
nog meer zaken op en zoomen we ook in 
op de zaken die we aan huis ophalen. 

Heb je een sorteervraag, vraag gerust onze 
parkwachters om hulp of stuur een mailtje 
naar info@ivago.be. 
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L
laminaatparket > 2
lavabo’s > 9
luchtkussenfolie klein > Pmd
luchtkussenfolie groot > 22

M
matrassen > 20
mdf-platen > 2
metaal > 30
meubels (hout) > 2
motorolie > 41

N
noten > 10

O
onderhoudsproducten > 40
onderstel van stoel (metaal)  > 30
opaalglas > 9
ovenschotels > 9

P
papier > Papier en karton of 15
papier (vervuild) > Restafval
papieren tafellakens > Restafval
papieren zakdoeken > Restafval
piepschuim > 25
piepschuim (vervuild) > Restafval
planken > 2
planten en onkruid > 10
plantentrays (plastic-polystyreen) klein > Pmd
plantentrays (plastic-polystyreen) groot > 26
plastic potjes > Pmd
plastic zakken > Pmd
plasticfolies (huishoudelijke verpakking) > 
Pmd
plasticfolies groot > 22
pmd-afval > Pmd
porselein > 3

R
reclamefolders (zonder plastic) > 
Papier en karton of 15
rek (metaal) > 30
rekfolie > 22
roofing > 5
rook- en brandmelders > 40

S
schaaltjes van voedingswaren > Pmd
schoenen (bruikbaar) > 48
schoenen (onbruikbaar) > Restafval of 1
serreglas > 18
slaapzakken (bruikbaar) > 48
slaapzakken (onbruikbaar) > 1
snoeihout > 11
spaarlampen > 36
spiegels > 18
spuitbussen van giftige of bijtende 
producten > 40
spuitbussen van voedingswaren en 
cosmetica > Pmd
steengruis > 3
steenpuin > 3
stickers > Restafval
stookolietank (bovengronds) > 
Recyclagepark Proeftuinstraat
stro > 10

T
tafellaken stof (bruikbaar) > 48
tafellaken stof (onbruikbaar) > 1
takken > 11
tijdschriften > Papier en karton of 15
timmerhout > 2
tl-lampen > 36
treinbiels > 7
tv-toestellen > 34

V
vensterglas > 18
vensterkaders (hout) > 2
verpakkingen van giftige of 
bijtende middelen > 40
verpakkingen (metaal) > Pmd
vetten en oliën > 40
vezelplaten > 2
vlak glas > 18
vlootjes > Pmd
vogelkooi > 30
vuurvast glas > 9
vuurwerk (kleine hoeveelheid) > 40 

W
wc-potten > 9
wc-rolletjes > Papier en karton of 15

X
XPS-schaaltjes (vlees, vis, kaas ...) > Pmd

Z
zakjes van supermarkten > Pmd
zakken van turf, bemesting of potgrond > 
Pmd of 22
zaklampen > 43
zandzakken (leeg) > 22
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NOG VRAGEN? CONTACTEER

IVAGO
Proeftuinstraat 43 – 9000 Gent

09 240 81 11
info@ivago.be

www.ivago


