
ivmmagazine
INTEGRAAL VERANTWOORD MILIEUBEHEER - DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - EXTRA NUMMER MAART 2021

EEN UITGAVE VAN DE INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND.

In dit 
nummer:

Gft ophaling vanaf april!

Een nieuwe selectieve inzameling -  p 2

De gft-container -  p 3

De ophaling in praktijk - p 4

Wat hoort in de container - p 5

Wat met restafval? - p 6

Enkele praktische tips - p 7

Gemeentelijke pagina - p 8

ivm_magazine_GFT_volle opmaak algemeen_2021.indd   1ivm_magazine_GFT_volle opmaak algemeen_2021.indd   1 24/02/2021   10:4224/02/2021   10:42



Gft-afval. Da’s iets nieuws!
De afkorting “gft” staat voor “groente-, fruit- en tuinafval”, dus alles wat organisch afbreekbaar is maar nu 
meestal in de restafvalzak terechtkomt. Op heden heeft men de keuze om het gft-afval thuis te verwerken in een 

compostvat of –bak, hetzij het gft-afval mee te geven met de ophaling van de restafvalzak.
Vanaf april zal het gft-afval afzonderlijk worden opgehaald. Vanaf dan heeft men de keuze om het 

gft-afval thuis te blijven verwerken in een compostvat of –bak, ofwel dit mee te geven met de 
selectieve gft-ophaling. Het hoort dan niet langer in de restafvalzak thuis.

Het thuiscomposteren en het sor-
teren van afval is goed ingeburgerd. 
Toch kunnen we nog een stapje  
verder gaan, want in het restafval zit 
nog heel wat organisch materiaal dat 
er niet in thuishoort. 

Dit kan worden voorkomen door 
thuiscomposteren, iets wat in de  
regio flink wordt gestimuleerd. 

Omdat niet iedereen mogelijkhe-
den heeft om thuis te composteren,  
organiseert IVM op vraag van haar 
deelnemende gemeenten de selec-
tieve ophaling van gft-afval.

Hierdoor zal het restafvalcijfer van 
deze gemeenten nog méér dalen. 
Een goede zaak voor ons milieu, 
maar ook voor ieders portemonnee. 

Want, gft meegeven met de gft-
container komt voordeliger uit dan 
het gft in de restafvalzak te laten. 

In dit IVMMagazine verneemt u meer 
over de gft-ophaling. Mocht u nog 
vragen hebben, dan staat de infolijn 
(0800 13 580) tot uw beschikking.

Patrick Hoste, voorzitter
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De selectieve inzameling van het gft-afval 
draagt ook bij tot verdere daling van het 
restafvalcijfer. Want elke gemeente kreeg 
van de Vlaamse overheid een zeer scherp 
streefcijfer voor restafval (uitgedrukt in kg 
per inwoner). Op vandaag hebben we dat 
streefcijfer nog niet bereikt. De gft-inza-
meling zal ons hierbij helpen.

Het gft-afval zal worden 
ingezameld met containers.

Het gft-afval verdwijnt uit de restafvalzak 
en zal worden opgehaald in containers.
Er kan worden gekozen uit een container 
met een inhoud van 120 liter (of ca. 30 kg 
gft-afval) en uit een container met een in-
houd van 40 liter (ca. 10 kg gft-afval).

Het kleinere type is geschikt voor alleen-
staanden of mensen die weliswaar thuis-
composteren maar af en toe toch nog een 
beetje gft-afval op overschot hebben.

Wie wordt eigenaar 
van de container?

Niemand wordt verplicht een gft-container 
aan te schaffen!
Maar wie een container wenst, zal deze 
moeten aankopen bij het gemeentebestuur. 
De container wordt eigendom van de koper, 
die zelf moet instaan voor het onderhoud 
en de reiniging ervan.

Waarom gft apart meegeven?

Wie niet thuiscomposteert, geeft op heden 
het gft-afval mee in de restafvalzak. Dit 
afval wordt verbrand in de afvalenergie-
centrale van IVM te Eeklo. Het wordt er op 
een milieuverantwoorde manier verwerkt: 
reststoffen worden verwijderd, rookgassen 
worden gereinigd, er wordt energie gere-
cupereerd en er wordt elektriciteit gepro-
duceerd.

Toch kan door gft-afval gescheiden in te 
zamelen een extra milieuwinst worden 
gerealiseerd. Het gft-afval wordt immers 
in een vergistingsinstallatie verwerkt: er 
wordt biogas geproduceerd waarmee elek-
triciteit wordt opgewekt en het eindpro-
duct is compost dat wordt gebruikt als bo-
demverbeteraar.

Waarom nu opeens 
die gft-ophaling?

Ook al wordt in het werkingsgebied van 
IVM heel goed gesorteerd en thuis ge-
composteerd, toch blijkt uit een door IVM 
uitgevoerd onderzoek dat nog 30% van de 
inhoud van de restafvalzak voor composte-
ring in aanmerking komt. Op jaarbasis kan 
dit 30 à 40 kg per inwoner betekenen!
Dit organisch materiaal hoeft niet te wor-
den verbrand, maar kan worden vergist en 
er kan compost van worden gemaakt.
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Wat kost het meegeven 
van de container?

De containers worden bij lediging niet ge-
wogen, maar ongeacht de hoeveelheid die 
wordt meegegeven wordt een vast bedrag 
aangerekend voor de lediging van de gft-
container. 

Voor het meegeven van de 120 liter con-
tainer, betaalt u evenveel als voor het mee-
geven van een restafvalzak van 60 liter.
Voor een container met inhoud 40 liter, be-
taalt u een lager bedrag.
Het aanbieden van gft kost in elk geval flink 
wat minder dan het aanbieden van restaf-
val, vandaar dat het interessant is om het 
gft afval te sorteren en het uit de restaf-
valzak te halen. U betaalt per keer dat u de 
container aanbiedt voor lediging, door de 
juiste sticker aan het handvat te bevesti-
gen.

Wat zijn de voordelen 
van het gebruik van 
een gft-container?

 De 120 liter container staat op wieltjes 
en is dus gemakkelijk hanteerbaar

 De container lekt niet
 Indien de container goed afgesloten is, 

dan is er helemaal geen geur waar te 
nemen

 Nieuwsgierige katten, honden of vogels 
kunnen de container niet openkrabben

 Een goed gesloten container trekt geen 
ongedierte aan

 De container is sterk en scheurt niet
 De container kan gemakkelijk uitge-

spoeld worden
 De container is bestand tegen alle 

weersomstandigheden

Wat met restafval?

Restafval moet in de restafvalzak wor-
den meegegeven. De restafvalzak wordt 
om de 14 dagen opgehaald, ook al heeft 
een inwoner geen gft-container. Enkel 
in de zomer is er een wekelijkse ophaling 
van restafval. Vanaf half juni tot half sep-
tember wordt het restafval wekelijks op-
gehaald, maar het ophaalregime voor de 
gft-container blijft in die periode om de 14 
dagen. Raadpleeg daarom in de maanden 
juni tot september de ophaalkalender om 
te weten wanneer het restafval wekelijks 
wordt opgehaald.

Is de deelname aan 
de gft-ophaling verplicht?

Niemand wordt verplicht een gft-container 
aan te schaffen. Het gft-afval kan immers 
ook thuis worden gecomposteerd in een 
compostvat, een wormenbak of een com-
postbak of composthoop. Het hoort even-
wel niet meer thuis in de restafvalzak.

Wie zeer consequent alles thuiscompos-
teert kan het misschien onnodig vinden om 
een container aan te schaffen. Ook dat is 
mogelijk, want er is immers helemaal géén 
verplichting om een gft-container te ge-
bruiken. Thuiscomposteren loont nog altijd 
het meest!
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Er is géén verplichting om telkens er een gft-ophaling is, de container voor ophaling aan te bieden. Er kan 
best worden gewacht tot wanneer er een aanzienlijke hoeveelheid gft-afval is. Toch is het aangewezen om 
minstens maandelijks de container te laten ledigen, opdat het materiaal ‘vers’ in de vergistingsinstallatie kan 
worden verwerkt.

De gft-ophaling praktisch 
Hoe moet het gft-afval voor 
ophaling worden aangeboden?
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Eens de gft-container gevuld, kan deze 
meegeven worden met de tweewekelijkse 
ophaling. Er moet dan enkel nog een stic-
ker rond het handvat worden bevestigd en 
de gesloten container op de juiste ophaal-
dag met het handvat naar de straat ge-
richt op de stoep worden gezet zonder dat 
weggebruikers worden gehinderd.
Na lediging moet de eigenaar de lege con-
tainer terug van de openbare weg halen.

Houd rekening met  
voetgangers, fietsers,  
postbodes.

Voor de veiligheid van weggebruikers, 
maar ook van de ophalers en postbodes, 
vragen we u om de container te plaatsen 
zonder dat deze iemand hindert bij de 
doorgang op het voetpad.

Hoe en waar geraakt 
men aan de gft-stickers?

Net zoals voor restafval wordt betaald 
door de aankoop van een restafvalzak, 
wordt voor de ophaling van het gft-afval 
betaald door de aankoop van een gft-
sticker. 

Deze stickers kunnen worden aangekocht 
op dezelfde verkooppunten waar de rest-
afvalzakken worden verkocht. Per opha-
ling moet één sticker rond het handvat 
van de container worden gekleefd. 

Na lediging, 
de container terug nemen.

Wanneer de gft-container is leegge-
maakt, moet u deze terugnemen zodat de 
stoep vrij wordt gemaakt voor alle ver-
keer. Op elke container is een adressticker 
bevestigd, zodat je de container gemak-
kelijk kan herkennen. Indien deze sticker 
niet meer leesbaar of verdwenen is, neem 
dan contact met het gemeentebestuur. U 
ontvangt dan een nieuwe adressticker.

U bewaart de container best binnen, maar 
als dat niet mogelijk is, dan toch op een 
beschutte plaats in de schaduw. In volle 
zon kan de temperatuur immers flink 
oplopen, waardoor het materiaal sneller 
begint te gisten. In volle winter is er dan 
weer kans op het vastvriezen van de in-
houd en het deksel wanneer de container 
niet beschut staat.

Bevestig 
hier een 
sticker
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	Broodresten
	Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
	Eieren, eierschalen
	Fijn tuin- en snoeiafval (onkruid, bladeren, 

haagscheersel, gras, versnipperd snoeihout...)
	Kamer- en tuinplanten
	Koffiedik, papieren koffiefilter
	Noten, pitten
	Papier van keukenrol
	Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout
	Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
	Vaste zuivelproducten (kaasresten)
	Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd 

schelpen van mosselen, oesters...)
	Mest van kleine huisdieren (bv. cavia, hamster, konijn)

Op de bodem van de gft-container mag een dunne 
laag krantenpapier of karton worden aangebracht. 
Dit zal het vocht gedeeltelijk absorberen en 
ervoor zorgen dat het afval netjes uit de gft-
container glijdt.

	Aarde en zand, stenen
	Asresten en houtskool
	Beenderen en dierlijk afval, slachtafval
	Behandeld hout (met verf, vernis of 

impregneermiddel)
	Dierenkrengen
	Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken, 

boomwortels
	Kattenbakvulling en vogelkooizand
	Kurk
	Plastiek, glas, metalen
	Sauzen, vet en oliën
	Schelpen van mosselen, oesters...
	Stof uit de stofzuiger
	Theezakjes en koffiepads
	Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie...)
	Wegwerpluiers en ander hygiëneafval
	Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden

Enkel gft!

De ophaler kan de gft-container weigeren wanneer deze niet cor-
rect wordt aangeboden. Dat is het geval wanneer er geen sticker 
is bevestigd aan het handvat, of wanneer er foutief afval in de 
container zit. De ophaler controleert dit en indien hij vaststelt dat 
de container niet correct werd aangeboden, laat hij een foutmel-
dingsbericht achter.

In dat geval is de bezitter van de container verplicht om de contai-
ner met inhoud terug te nemen en de niet-conforme afvalstoffen 
uit de container te halen alvorens deze bij de volgende ophaal-
ronde (14 dagen later) opnieuw aan te bieden. 

In de 
gft-container 
horen volgende 

zaken thuis

Wat 
hoort niet 

bij het gft
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Wat kost het?

Voor het aanbieden van restafval verandert 
er niets, maar door het feit dat er minder 
gft-afval in deze zak zal zitten, kunnen 
jaarlijks enkele restafvalzakken worden 
uitgespaard.

Indien een volle gft-container wordt bui-
tengezet (er is immers geen verplich-
ting om dit elke keer te doen), moet een 
sticker aan het handvat van de gft-contai-
ner worden bevestigd. 
Voor een 120 liter container wordt voor 
een sticker evenveel aangerekend als voor 
een restafvalzak van 60 liter, maar er kan 
wel tweemaal zoveel gft worden aange-
boden als er in een restafvalzak kan. Met 
andere woorden: gft-afval in de gft-con-
tainer kost in dat geval maar de helft van 
het restafval.

Voor een 40 liter container wordt minder 
aangerekend. Ook hier doet u nog voor-
deel door het gft apart aan te bieden, want 
in zo’n 40 liter container kan ca. 10 kg gft-
afval.

In tegenstelling tot wat men 
zou denken, zal het op jaar-
basis niets méér kosten!

Voor het meegeven van gft-afval dat uit 
de restafvalzak wordt gehaald en in een 
gft-container belandt, wordt dus minder 
betaald in vergelijking met het meegeven 
van restafval. Dit betekent al een winst 
voor het gezinsbudget.
Maar wie spaarzaam is, thuiscompos-
teert en goed sorteert zal nog minder 
gft-afval moeten aanbieden. Dàn wordt 
het globale afvalverhaal een stuk goed-
koper! Dat betekent dus een winst voor 
het milieu én voor de portemonnee!

Ophaalscenario wijzigt!

Vanaf april zal niet langer elke week de 
restafvalzak worden opgehaald. De vaste 
ophaaldag blijft behouden, maar de ene 
week wordt op deze ophaaldag restaf-
val opgehaald terwijl de daaropvolgende 
week op dezelfde ophaaldag gft-afval 
kan worden aangeboden.
Het is niet mogelijk om op eenzelfde op-
haaldag zowel restafval als gft-afval aan 
te bieden.

Bij twijfel: raadpleeg de ophaalkalender. 
Eens u het juiste ophaalritme te pakken 
heeft, geraakt u het nooit meer kwijt.

Afgevoerd naar verschillende 
verwerkingsinstallaties.

Het restafval wordt afgevoerd naar de 
afvalenergiecentrale van IVM te Eeklo 
waar het door verbranding met rookgas-
reiniging energetisch gevaloriseerd wordt 
tot elektriciteit.

Het gft-afval wordt naar een gft-vergis-
tingsinstallatie te Ieper gebracht. Deze 
installatie wordt beheerd door collega 
intergemeentelijk samenwerkingsver-
band IVVO (Veurne-Ieper) en verschilt 
van de groencomposteringsinstallatie van 
IVM te Eeklo, waar énkel grasmaaisel en 
snoeihout, ingezameld op recyclagepar-
ken, wordt verwerkt. 
Op elk van deze sites wordt het afval op 
milieuvriendelijke wijze verwerkt.
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Wat met de restafvalzak?

De restafvalzak verdwijnt niet, maar kan wel een flink stuk lichter worden wanneer het gft-afval apart wordt 
opgehaald. Of anders gezegd: er komt ruimte in de restafvalzak vrij om er meer restafval in te stoppen en dat 
spaart restafvalzakken uit.  Daarom wordt vanaf april de restafvalzak slechts om de 14 dagen opgehaald.

U zet vanaf de invoering van de 
gft-ophaling dus de ene week uw 
restafvalzak buiten en de andere 
week uw gft-container. 

Wie géén gft-container aanschaft, zal toch maar  
om de 14 dagen de restafvalzak kunnen aanbieden!
Raadpleeg de ophaalkalender voor  
de exacte ophaaldata.

Mei  2021

ZA 01
ZO 02
MA 03
DI 04
WO 05
DO 06
VR 07
ZA 08
ZO 09
MA 10
DI 11
WO 12
DO 13
VR 14
ZA 15
ZO 16
MA 17
DI 18
WO 19
DO 20
VR 21
ZA 22
ZO 23
MA 24
DI 25
WO 26
DO 27
VR 28
ZA 29
ZO 30
MA 31

 MAANDAG
 DINSDAG         

✖  PMD HV P&K

 PMD HV P&K  
TEXTIEL

TEXTIEL
 

 

 
KGA Rec. park 9-12 u. KGA Rec. park 9-12 u.

GFT

GFT

✖  

PMD HV P&K

PMD HV P&KKGA Sporthal 15-17u. KGA Sporthal 15-17u.

 

✖  GFTGFT

KGA Rec. park 9-12 u. KGA Rec. park 9-12 u.
PMD HV P&K

 
 Huisvuil       Papier en karton       PMD       KGA       GFT       Textiel 

 Reserveer tijdig uw asbestophaling aan huis via www.ivmmilieubeheer.be

 Repair Café: 22/05: LDC Zonneheem (9.30u. - 12u.) & 19/06: Wijkcentrum de Kring (9.30u. - 12u.)

    Grofvuil   op afroep?0800 13 580
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Wat met de restafvalzak? Veelgestelde vragen 
over gft-ophaling
Wat met vochtig afval?

Laat fruit- en groenteresten best even uitlekken op keukenpapier. 
Ook gemaaid gras laat je best even uitdrogen in de zon. Zo heb je 
minder vocht in de container. 

Maden in de container?

Maden komen enkel voor indien er vlees- of visresten in de con-
tainer worden gedumpt. Dek daarom deze resten af met keuken-
papier of grasmaaisel.

Fruitvliegjes in de container?

Fruitschillen kunnen fruitvliegjes lokken. Dek daarom het gft-afval 
af met een laagje keukenpapier of een laag maaisel. Zo komen de 
vliegjes moeilijker bij het gft-afval.

Mogen biodegradeerbare of 
‘composteerbare’ zakjes in de gft-container?

Biodegradeerbare of composteerbare zakjes mogen NIET in de 
gft-container. Er is immers geen zekerheid over de kwaliteit van 
de zakjes, ze kunnen het composteringsproces verstoren. 

Zal mijn buurman gft-afval  
in mijn container gooien?

Ervaring leert dat dit zelden of nooit gebeurt. Wie de container 
enkel buiten plaatst wanneer deze vol is, hoeft niet te vrezen dat 
er afval wordt bijgegooid. Bovendien betaalt u gft-afval per keer 
dat u buitenzet, niet per gewicht.

Zal mijn buurman de sticker 
niet wegnemen en zelf gebruiken?

Ervaring leert dat dit zelden of nooit gebeurt. De sticker moet 
om het handvat bevestigd worden. Eenmaal de sticker van het 
handvat wordt genomen, is deze niet meer bruikbaar. Het heeft 
dus geen zin andermans sticker te gebruiken.

Wat met luierafval dat maar 
om de 2 weken opgehaald wordt?

Goed verpakken voorkomt geurhinder. Verpak dus de luiers goed 
in een papieren zak of plastic zakje dat u nadien goed dichtbindt. 
Hou steeds de vuilniszak dicht! Er zijn speciale recipiënten op de 
markt die de luiers omhullen met een plastic folie, zodat ze in de 
restafvalzak geen geurhinder veroorzaken.
U kan ook herbruikbare luiers gebruiken. IVM geeft hiervoor  
subsidies (meer op www.ivmmilieubeheer.be)

Hoe reinigen?
Reinigen kan eenvoudig met water – eventueel wat groene zeep 
of soda – of vochtige doek. Voor een 120 liter container vol-
staan water en een borstel met lange steel. Even laten ‘inweken’ 
helpt om het afval te laten loskomen. Gebruik géén chemicaliën 
of bleekwater. 

Wat als mijn container beschadigd is?

Bij schade aan deksel of wielen, kan de container nog worden her-
steld. U kan reserveonderdelen bekomen bij het gemeentebestuur.

Door mijn container wordt schade  
veroorzaakt. Ben ik aansprakelijk?

Als door de container schade wordt veroorzaakt aan derden, 
gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek: als er schade is ten 
gevolge van een fout die u zelf heeft veroorzaakt, dan kunt u 
aansprakelijk worden gesteld. Wie bijvoorbeeld met de container 
tegen een auto botst en de auto hierdoor beschadigt, wordt aan-
sprakelijk gesteld. Deze schade is meestal gedekt door de familiale 
verzekeringspolis.

Wat met restafval in de zomer?

Het restafval wordt vanaf half juni tot half september wekelijks 
opgehaald. Het gft-afval wordt dan om de 14 dagen opgehaald. 
Raadpleeg de kalender voor de juiste ophaaldata.
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Inzamelen van gft 
in Assenede

Wie tijdig een gft-container bestelde (vóór 
20 december 2020) zal de container aan 
huis geleverd krijgen en dit de laatste week 
van maart. Wie een bestelling plaatste 
ontvangt hiervoor een schrijven met meer 
gedetailleerde info in verband met de 
levering.
Elke container bevat een barcode waar ook 
jouw adres bij vermeld staat. Kijk altijd goed 
na welk adres op de container staat. Zo kan 
je vermijden dat je de container van jouw 
buurman meeneemt!

Wens je meer info in verband met de 
ophaling van gft, neem een kijkje op www.
ivmmilieubeheer.be. Daar vind je ook een 
videoboodschap waarin te zien is hoe de 
ophalingen verlopen.

Bij elke ophaalbeurt dient een retributie-
sticker aan het handvat te worden 
bevestigd. De gft-retributiestickers kunnen 
gekocht worden bij de handelaars die ook 
de huisvuilzakken verkopen.

Thuiscomposteren
Je bent niet verplicht om een gft-
container aan te kopen. Je kan groente- 
fruit- en tuinafval ook zelf verwerken 
door het thuis te composteren. Hiervoor 
kan bij de gemeente een compostvat of 
compostbak aangeschaft worden. Wie een 
compostvat (€ 15) of compostbak (€ 27) 
wil aanschaffen kan dit komen betalen op 
de milieudienst tijdens de openingsuren. 
Je ontvangt een bewijs waarmee je de 
compostbak of het compostvat kan gaan 
ophalen op het recyclagepark.

Nog geen gft-container?
Heb je nog geen gft-container (€ 15)  en 
wil je een container bestellen dan kan dit via 
www.assenede.be/inschrijven. 

Opgelet: door de inzameling van het gft-afval zal het restafval vanaf 7 april
slechts tweewekelijks worden opgehaald. In de zomerperiode,

meer bepaald van 15 juni tot 15 september,
wordt het restafval toch wekelijks opgehaald.

Op woensdag 14 april wordt in Assenede voor de allereerste keer groente-, fruit- en tuinafval (gft)  
huis-aan-huis ingezameld en dit tweewekelijks. Alle ophaaldata vind je in de ophaalkalender.
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