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Michaël Vercruyssen

Ondervoorzitter raad van bestuur IVAGO
Schepen van Leefmilieu - Destelbergen

Beste lezer

IVAGO staat niet stil. Op vlak van afvalverwerking, 
recyclage en beheer van materialen trekken wij 
mee de kar naar een circulaire economie. Voor meer 
duurzaamheid, en tegen verspilling van grondstoffen. 
Het is een wereld waarin hergebruik en recyclage nóg 
belangrijker worden dan ze vandaag al zijn.

Dat is een goede evolutie. Maar het vraagt ook een 
extra inspanning op vlak van inzameling. Want hoe 
beter wij met z’n allen materialen kunnen scheiden, 
hoe meer er nadien nog met die materialen gedaan 
kan worden. Daarom komt er ook een nieuwe 
container op onze recyclageparken, voor zaken als 
faience, porselein, wc-potten of vuurvast glas. Die 
houden wij voortaan apart. Dat zorgt ervoor dat gips, 
vlak glas of steenpuin nog beter verwerkt worden. 

Toegegeven, een uitstap naar het recyclagepark is 
al lang niet meer ‘zomaar even je afval wegbrengen 
om ervan verlost te zijn’. Maar het is een manier om 
bij te dragen aan een wereld waarin we bewust en 
spaarzaam omspringen met schaarse grondstoffen. 

Steeds meer mensen zijn zich daarvan bewust, en zijn 
bereid om die kleine extra inspanning te leveren. 
En maar goed ook, we doen het tenslotte voor de 
planeet die we overlaten aan de volgende generatie.

Merci daarvoor
Michaël
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Mijn kijk op afval? Wat een moeilijke 
vraag. We proberen goed te sorteren, 
zo weinig mogelijk afval te produceren 
en ik ben fan van tweedehandsspullen 
en de kringwinkel. En ja, dit ook nog … 
Ik ben allergisch voor afval op straten 
en in parken.

Thuis organiseren we ons zo goed mogelijk. Gft gaat 
eerst in een mini-gft-bakje in de keuken en daarna in 
onze grote groene container. Die kan in de zomer wel 
een geurtje geven, maar is wel de beste manier om 
onze restafvalzak te sparen. Onze container spoelen 
we regelmatig uit met water, want ik houd niet van 
poetsmiddeltjes. Het restwater geven we aan de 
planten.

Niet met het vingertje wijzen

Net voor de start van mijn theaterworkshops ruim 
ik met de kinderen de binnenplaats op. Het is leuk 
te zien dat ze zich vragen stellen. ‘Waarom laten 
mensen een blikje achter? Waarom gooien ze hun 
sigarettenpeuk zomaar op de grond? Is dat zo erg voor 
de natuur?’. Het waarom is bij afval heel belangrijk. 
Ik geloof eerder in sensibiliseren, dan moraliseren. 
Het moet uit henzelf komen. En hoe kan je dat beter 
bereiken dan door te vertellen en samen te ontdekken!

We hoeven niet belerend te doen of met het vingertje 
te wijzen. Zo ging ik in Nieuw Gent in dialoog met 
jongeren over het klimaat door aan de slag te gaan 
met het nummer ‘As long as it takes’ (‘Zo lang het 
duurt’) van Isbells. Zij moeten ervan overtuigd zijn dat 
we niet naar het verleden, maar naar de toekomst 
moeten kijken.

Bio I Kapinga Gysel 
• Groeide op in Zaïre en ruilde als tiener Kinshasa 

voor Gent.
•  Zingt wellicht al vanaf haar geboorte.
•  Samen met haar zussen Eva en Leonie in de groep 

The Congee.
•  Aan de zijde van Stef Camil Karlens in Zita Swoon.
•  Als backing vocals bij Sioen, dEUS, Roland, Neeka, 

Lieven Tavernier …
•  Zang- en koorcoach, organiseert sociaal-

artistieke workshops.
•  Werkt met kwetsbare jongeren in Ledeberg en 

Nieuw Gent.
•  Is Jeugd Ambassadeur Stad Gent
•  Meer op www.maisquellechanson.be

ACHTER ELK VOORWERP ZIT EEN VERHAAL
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Een inboedel voor 500 Belgische frank

Weetjes over water 

Op www.ivago.be kan je doorklikken naar de blog ‘Water putten uit je eigen waterput’. Hierin leggen we uit hoe je zelf 
regenwater kan opvangen. We geven je verschillende opties, dus je plantjes hoeven deze zomer geen dorst te hebben.

Overal en steeds geprikkeld worden, dat is niet nodig. 
Je eens goed vervelen, is voor mij de basis van creativiteit. 
De hebberigheid van de wereld is enorm, en neemt steeds 
toe. Denkend aan mijn mama die opgroeide in Congo in een 
lemen hut, met twee grote kommen en een tien kilometer 
lange wandeling om bij de dichtstbijzijnde waterput te 
komen … Het zet zaken in perspectief.

Ik daag mezelf uit om het goed te stellen met zo weinig 
mogelijk en een evenwicht te vinden tussen ‘Wat verwacht 
de maatschappij?’ en ‘Wat wil ik zelf?’. Natuurlijk ben ik 
ook schuldig aan overconsumptie. Toch probeer ik wat 
bruikbaar is in ere te herstellen. Een canapé opnieuw 
stofferen, een theepot een tweede leven schenken, een 
kapotte vaas lijmen en vooral goed nadenken over de 
aankoop van prullaria, daar probeer ik op te letten.

Toen ik op mijn twintigste alleen ging wonen, en alles in 
de kringwinkel kocht, trokken mensen hun ogen open. 
Voor 500 frank kocht ik de volledige inboedel van mijn 
appartement. Meer dan vier stoelen, een tafel, een zetel, 
bestek en een jaren zeventig servies had ik niet nodig. 
Toen was mijn servies een rariteit, nu is het hipper dan ooit. 

Rariteiten, ze bestaan … Maar ze zijn zo mooi, want achter 
elk voorwerp zit een verhaal. Waarom is dat bord zo 
gemaakt, waarom dat soort porselein en die versiering, 
bij wie heeft het in huis gestaan? In een kringwinkel 
rondlopen, heeft voor mij een helend effect. De tijd stopt er. 
Zelf spullen naar de kringwinkel brengen, vind ik gigantisch 
moeilijk. Tot grote spijt van mijn man, die gek wordt van 
mijn verzamelwoede. Als ik het dan toch over mijn hart krijg 
iets weg te doen, dan geef ik het aan een buurman of een 
vriendin van wie ik weet dat die het effectief kan gebruiken 
of ik neem het mee naar één van mijn projecten.

Muziek maken met voorwerpen uit de kringwinkel tijdens workshop Mais Quelle Chanson.
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Serviesscherven brengen geluk, maar niet in je glasbak

In je glasbak hoort geen gebroken drinkglas of kapot 
servies, maar wel op het recyclagepark bij ‘Gemengd, 
te storten’. Dat is de container met nummer 9, en 
gloednieuw in ons gamma. Tot voor kort bestond deze 
afvalstroom niet. Lees er alles over op pagina 6 en 7

Kringen is winnen 

Gezellige kuieren in een kringwinkel is Kapinga’s 
favoriet. Natuurlijk moeten de rekken ook worden 
gevuld en daarbij kan jij helpen. Heb je nog spullen 
die bruikbaar zijn, dan kan je ze binnenbrengen bij 
de kringwinkels van Ateljee of Open Plaats. Wat we 
begrijpen onder ‘bruikbaar’ en hoe je jouw spullen 
een tweede leven geeft, staat uitgelegd op 
www.dekringwinkel.be.

Recuperatiemateriaal als basis

Het decor voor een voorstelling bouw ik liefst met recupe-
ratiemateriaal. De kringwinkel is een bron van inspiratie. De 
leukste decorstukken en de gekste voorwerpen waarmee 
we muziek kunnen maken, we vinden het er allemaal. In een 
wereld waar alles nieuw, modern en snel is, is het uitda-
gend om in mijn workshops kinderen, maar ook ouders, 
toeschouwers en podiumbouwers te tonen dat het oké is 
om met recuperatiemateriaal aan de slag te gaan. Het is 
mijn vorm van sensibiliseren.
 
Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik besef dat duur-
zaam en ecologisch leven ook een luxe is, want je hebt er 
tijd voor nodig. Zelf probeer ik één keer in de week naar de 

boerenmarkt op de Standaertsite (Ledeberg) 
te gaan. Dat kan ik doen doordat ik er 

werk. Maar anders is het ook voor 
mij en mijn gezin een snelle op-

haalbeurt aan de supermarkt, 
met de (on)nodige verpakkin-
gen. Ecologisch leven, zou 
geen luxe mogen zijn, maar 
voor iedereen een recht.

Zonder afval?

Verpakkingsvrij of ecologisch winkelen, is niet 
altijd eenvoudig. Toch is het ook mogelijk in de 
supermarkt. Koop fruit en groenten zoveel mogelijk 
los, kies voor lokale seizoengroenten, koop 
producten die bijna vervallen om ze onmiddellijk te 
gebruiken en red ze van voedselverspilling.

TGT of THT, wat is het?

Voorverpakt vlees, vis, charcuterie, salades, yoghurt 
… hebben een Te Gebruiken Tot-datum (TGT). Dat wil 
zeggen dat het producten zijn die bederven en na 
die datum niet meer mogen worden verkocht en/of 
geconsumeerd.

Graanproducten, pasta, conserven, diepgevroren 
producten, koekjes, UHT-melk … hebben een Te 
Houden Tot-datum (THT). Op voorwaarde dat ze goed 
bewaard werden, mag je ze gerust nog na die datum 
gebruiken.

Muziek maken met voorwerpen uit de kringwinkel tijdens workshop Mais Quelle Chanson.

Wat doen peuken met de natuur?

In een sigarettenfilter blijven schadelijke stoffen 
achter. Wat die met de natuur doen, zie je in de 
timelapse van Mooimakers en Onze natuur.

Ontdek het zelf door in een glazen bokaal een paar 
zaadjes te planten en in een andere bokaal plant je 
bij de zaadjes enkele peuken. Je zal verbaasd zijn 
van het resultaat.
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GEMENGD, TE STORTEN

GEMENGD, TE STORTEN

Nog een extra container?  
Onzekerheid bij het sorteren of nonchalance, zorgen ervoor 
dat het materiaal in onze containers niet altijd ‘zuiver 
genoeg’ is. Heel wat kilo’s afval worden daardoor niet 
aanvaard door de bedrijven die het materiaal verwerken. Dat 
kost niet alleen veel, maar zorgt er ook voor dat er heel wat 
recycleerbaar materiaal op een stort eindigt. Met de contai-
ner ‘Gemengd, te storten’ willen we dit probleem oplossen 
en ervoor zorgen dat vooral de containers voor gips, vlak 
glas en steenpuin zo zuiver mogelijk zijn. 

Al gedacht aan repareren?
Met goede lijm en een dosis creativiteit kan je dat kopje of 
die schotel misschien een tweede leven geven. Tip: Google 
‘kintsugi’ een Japanse lijmtechniek met een heel creatief 
resultaat.

Afval dat we niet aan huis ophalen, zoals bouwafval, verfpotten, harde plastic … breng je naar één 
van onze zes recyclageparken. Doordat jij het afval correct sorteert, kunnen wij het materiaal op de 
juiste manier verwerken. Van hergebruik tot milieuveilig storten, van recycleren tot verbranden met 
energiewinning … Op 1 juni 2021 komt er een nieuwe container bij, ‘Gemengd, te storten’. Daarin laat 
je spullen als een wc-pot, wandtegels of aardewerk achter.

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

9
 GEMENGD 

 TE STORTEN 

NIEUW
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VLAK GLAS

GIPS

STEENPUIN

Storten? 
Onder strikte voorwaarden 

Aan het storten van dit ‘inert materiaal’ zijn er strikte 
voorwaarden verbonden. Zo is het alleen voor materiaal 
dat niet bestemd is voor hergebruik of recyclage. 
En mag er enkel worden gestort op een erkende en 
daarvoor speciaal uitgeruste stortplek. Die wordt 
bovendien streng gecontroleerd.

18
 VLAK GLAS 

WEL
Vensterglas (enkel, dubbel of triple, zonder kader) 
• Spiegelglas (zonder kader of ondergrond) 
• Draadglas • Autoruiten • Kogelvrij glas 
• Veiligheidsglas • Brandglas • …

TWEEDE LEVEN
Door recyclage tot isolatieplaten

WEL
Gipsplaten • Gipsblokken • Losse gips (geen 
zakken) • Cellenbeton • …

TWEEDE LEVEN
Door recyclage tot gipsblokken

4
 GIPS(KARTON) 

WEL
Bakstenen • Bloempotten, schalen en kruiken uit 
aardewerk • Gewapend en niet-gewapend beton 
• Dakpannen • Chape (zonder isolatie) • Resten 
cement, mortel of zand (zonder zak) • Natuursteen 
• Steengruis • Kleine hoeveelheid aarde • …

TWEEDE LEVEN
Door recyclage tot funderingsmateriaal 
(wegenbouw)

3
 STEENPUIN 

En wat met …

Gips met paardenhaar
Bij de renovatie van oude huizen kom je dit nog 
tegen. Er bestaat geen ideale oplossing voor. 
Momenteel gooi je dit in de container ‘Brandbaar 
grofvuil’.

Isolatiemateriaal
Resten glaswol, rotswol … Doordat er nog geen 
haalbare recyclageoplossing bestaat, werp je kleine 
hoeveelheden bij het brandbaar grofvuil. 

Lampen
Gloei- en halogeenlampen horen (veilig verpakt) bij 
restafval of brandbaar grofvuil. TL- en LED-lampen 
breng je naar het recyclagepark en leg je op de kga-
tafel. 

Aarde
Onze recyclageparken hebben geen vergunning om 
aarde in te zamelen. Verwerk de aarde in je tuin of 
laat het ophalen door een inzamelaar.

             Recyclagepark of labyrinth?
Je weg vinden in zo’n 40 afvalstromen, is niet simpel. 
Twijfel je over die oude leeslamp of je gebroken 
lavabo? Vraag het aan onze parkwachters, want zij 
zijn de specialisten.

Beter sorteren om beter 
te recycleren

Vermijd dat je spullen op een stort belanden. 
Demonteer zoveel mogelijk en sorteer volgens 
de juiste regels, dan zorgen wij voor een 
optimaal recyclageproces. 
Door het spiegelglas uit het kader te 
verwijderen, kan de spiegel bij het vlak glas 
en het kader bij hout of metaal.
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GOED VERPAKT NAAR HET 
RECYCLAGEPARK
Asbest is een gevaarlijke stof. Spring er steeds voorzichtig mee om. Om ieders veiligheid te 
garanderen, verstrengt de Vlaamse overheid de manier waarop je asbest op het recyclagepark 
moet aanbieden. Vanaf 1 juni 2021 verpak je asbest in een doorzichtige folie of zak.

Wat is asbest en waarom 
is het gevaarlijk?

Asbest is een natuurlijk gesteente. Tot 
diep in de jaren ’90 werd het gebruikt in tal 
van bouwmaterialen. Denk aan dakleien, 

golfplaten of gevelbekleding. Maar ook in bloempotten, 
venstertabletten, vloertegels of keukenplaten werden 
asbestvezels verwerkt. Het leek een goede keuze, want het 
mineraal is heel sterk, isolerend en brandwerend.

Later werd duidelijk dat blootstelling aan asbestvezels 
de kans verhoogt op longkanker, hartaandoeningen 
en buikvlieskanker. Sinds 1998 is het verboden om 
asbesthoudend materiaal te produceren, verkopen of te 
hergebruiken. De Vlaamse overheid stelt als doel om in 2040 
‘asbestveilig’ te zijn, waarbij alle risicovolle asbest veilig is 
verwijderd.

Waar vind je asbest?

Gebonden asbest is de enige vorm van asbest die je zelf mag 
verwijderen. De vezels zijn ingesloten in een ander materiaal, 
bijvoorbeeld cement. Je treft het onder meer aan in de 
voorwerpen in de foto’s hieronder.

Maar ook in imitatiemarmer, venstertabletten, dorpels, 
keukenplaten, vloertegels …
Twijfel je? Raadpleeg een erkend asbestverwijderaar.

Golfplaten 
(daken van garages, 

werkplaatsen, 

tuinhuisjes …)

Afvoerbuizen Schouwstukken of 
verluchtingsbuizen

Dakleien Onderdak Bloembakken

Je vindt alle nuttige informatie over het herkennen 
en verwijderen van asbest op www.asbestinfo.be.

6
 ASBEST 

  ASBEST 
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Bloembakken

Vermijd stof!
Verwijder je zelf asbest, neem dan steeds de nodige 
maatregelen en werk voorzichtig!
 
•  Draag beschermende kledij: een wegwerpoverall, 

(wegwerpovertrekschoenen), wegwerp- of afspoelbare 
handschoenen en een aansluitend mondmasker (FFP3).

•  Bescherm de ondergrond met een wegwerpzeil.

•  Besproei het materiaal en het wegwerpzeil met water of 
gebruik een speciaal fixeermiddel.

•  Demonteer met de hand. Gebruik enkel niet-mechanisch 
gereedschap (schroevendraaier, handzaag, sleutel ...) en 
dus geen elektrische zaag, slijpschijf, boormachine …

•  Vermijd dat het materiaal breekt en leg het meteen in het 
verpakkingsplastic.

•  Poets de ruimte
 • Verwijder het wegwerpzeil.
 • Poets een binnenruimte met water. NOOIT stofzuigen.
 • Doe je beschermkledij uit en verpak ze.
 • Had je geen wegwerpovertrekschoenen aan, 
  spoel je schoenen grondig af met water.

Hoe breng je asbest 
naar het recyclagepark?

Vanaf 1 juni 2021 moet je asbest verplicht verpakt 
aanbieden op het recyclagepark. Maar hoe doe je dit?

•  Verpak het asbestafval* dubbel in doorzichtige plastic 
zakken, asbestzakken of aangepaste asbestfolie.

•  Kleef de verpakking dicht met plakband zodat ze zo 
luchtdicht mogelijk is.

•  Houd asbestafval gescheiden van ander afval!

•  Op het park duw je op de knop ‘Asbest’. De parkwachter 
geeft je toegang tot het park en verdere instructies.

*Dit is meer dan alleen asbest dat je verwijderde. Ook je bescher-
mingskledij en de dweil/doek waarmee je de ruimte poetste, horen in 
het verpakte pakket.

Beschermingskit en verpakkingsmateriaal

Ga veilig aan de slag met de IVAGO-beschermingskit, die je 
aan het IVAGO-onthaal kan kopen. Deze kost 12 euro. 
De IVAGO-kit bevat:

•  1 paar wegwerphandschoenen
•  1 mondmasker FFP3
•  1 wegwerpoverall

Het beschermingsmateriaal kan je ook kopen in 
doe-het-zelfzaken. Vervoer je asbest in het juiste 
verpakkingsmateriaal. Ook dat kan je kopen in een doe-het-
zelfzaak of aan het IVAGO-onthaal.

•  IVAGO-verpakkingszak klein (80 x 120 cm): 1 euro
•  IVAGO-verpakkingszak groot (120 x 220 cm): 2,5 euro

      En wat met de rest? 

Ongebonden asbest (plaasterisolatie rond 
verwarmingsbuizen, asbestkoord …) en gebonden 
asbest in slechte staat, laat je verwijderen door 
erkende asbestverwijderaars. Contacteer hen ook 
bij twijfelgevallen. Via www.asbestinfo.be vind je 
een lijst met erkende firma’s terug.

Check de instructiefilmpjes van OVAM voor je aan 
dit secure werkje begint. De filmpjes vind je op onze 
website door te klikken op ‘Afval’ en in de afvalgids 
te kiezen voor ‘Asbesthoudend afval’.

NIEUW
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Slingerend lapje
Wiegend aan een achteruitkijkspiegel, bengelend aan een 
fietsstuur, als hippe dubbele kin, de beste promoactie, 
in het babyroze en babyblauw en bejubeld in de zin van 
het jaar ‘Heb je jouw masker mee?’. Traag maar gestaag, 
nestelde het mondmasker zich steevast in ons leven. 

Als nieuw identiteitskenmerk pronkt het op je neus en 
rond je mond, en beschermt het jezelf en anderen. Alleen 
maar toe te juichen. Als afgedankt lapje slingert het rond, 
bezoedelt het straten, vult het waterwegen en verstopt het 
riolering. Onmogelijk. Ongezien. Maar overal. 

Draag zorg voor je lapje. Zo red je levens, maar ook jouw 
omgeving. Want door het veilig en op de juiste manier in 
je handtas, rugzak, jaszak … te bewaren, geef je het geen 
kans om jou en anderen niet te beschermen of te gaan 
zwerven op straten, in parkjes … 

Houd altijd rekening met de coronamaatregelen. Kom 
alleen, sorteer beter op anderhalve meter, ontsmet je 
handen en draag een mondmasker.

Een recyclagepark is een bedrijf in werking. Honderden 
wagens rijden af en aan. Vrachtwagens halen volle 
containers op en brengen lege in de plaats. En ook al let 
iedereen zo goed mogelijk op, toch is een ongeval vlug 
gebeurd. Daarom is het verboden dat kinderen er rondlopen. 
Idealiter laat je jouw kinderen thuis. Indien het niet anders 
kan, dan wachten ze in de auto tijdens je bezoek. 

(Corona)veilig naar het recyclagepark
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We gooien veel weg, ook al is het met een kleine herstelling 
opnieuw bruikbaar. Het Repair Café brengt daar verandering 
in! En daarom willen we er ook eentje naar Destelbergen 
brengen. 

In een Repair Café helpen inwoners elkaar om kleding, 
elektrische apparaten, meubels, fietsen, computers … te 
herstellen. Jouw kapotte spullen breng je mee en samen 
met een hersteller bekijk je wat mogelijk is.

We redden dus je spullen én geven technische kennis door. 
Want hoe naai je een knop aan, vervang je een elektrische 
snoer ... Het is ook de plek om de buurt te leren kennen. Ook 
al heb je niks om te repareren, toekijken of helpen bij een 
reparatie kan ook. 

Samen repareren

Wil je meer weten of heb je interesse om mee te werken 
als hersteller, onthaalvrijwilliger, achter de bar … Stuur dan 
zeker een mailtje naar duurzaamheid@destelbergen.be.

ontdek onze vacatures op

> jobs.ivago.be <

Een klimaatneutrale samenleving, de circulaire economie van de toekomst, het internet der dingen, propere buurten … 

Als afvalintercommunale nemen we het voortouw: als dienstverlener voor onze inwoners én als zorgzame werkgever voor onze 
medewerkers. Daarvoor tekenden we een ambitieus toekomstplan uit. Dat willen we realiseren met een sterk IVAGO-team in 

een gezond bedrijf waar we onze duurzame missie en positieve impact op mens en milieu als de sleutel tot succes zien. 

Help ons onze ambities waarmaken. 

(Corona)veilig naar het recyclagepark
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Mijn IVAGO
Onze gepersonaliseerde website blies in maart zijn eerste 
kaarsje uit. Log in via ‘Mijn IVAGO’ en volg je verbruik op de 
voet, check je aantal gratis recyclageparkbeurten, ontvang 
je aanrekening digitaal en nog zoveel meer. Want onze 
website is gemaakt op jouw maat.

Jouw ophaalkalender

Check steeds welk afval we wanneer ophalen. Hoe doe 
je dit? Kijk op je papieren ophaalkalender, surf naar onze 
website of installeer RecycleApp!.

6
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Lees alles 
over deze nieuwe 

afvalstroom op 
pagina 6 en 7.

Op pagina 8 en 9 
informeren we je 

over hoe je asbest 
veilig verpakt.
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Openingsuren IVAGO-recyclageparken
Onze recyclageparken zijn doorlopend open van dinsdag tot 
en met zaterdag, van 9.30 uur tot 17.15 uur. Dit wil zeggen 
dat onze parken gesloten zijn op zondag, maandag en 
feestdagen (ook op 11 juli).

De recyclageparken zijn gesloten op 

Woensdag 21 juli 2021 (Nationale Feestdag)

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.

De  kantoren zijn gesloten op

Woensdag 21 juli 2021 (Nationale Feestdag) 

Wijziging openingsuren 
Door het coronavirus, en de maatregelen om het in te 
dijken, kunnen de openingsuren van het IVAGO-onthaal en 
onze recyclageparken wijzigen. Check voor je bezoek onze 
website. 

Onthaal 
van maandag tot vrijdag 8 tot 17 uur

Belcentrum 
van maandag tot vrijdag 8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur

Recyclageparken 
van dinsdag tot zaterdag 9.30 tot 17.15 uur

IVAGO - Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel 09 240 81 11 - info@ivago.be - www.ivago.be
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Volg ons op


