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Een kapotte nachtlamp of luchter, een staande 

lamp die je verhuis niet heeft overleefd, gevel- of 

tuinverlichting die stuk is gegaan… misschien besef 

je niet eens dat dit allemaal armaturen zijn. Wat 

doe je met die oude spullen? Veel mensen weten 

niet goed waarheen. De oplossing is nochtans 

makkelijk: het recyclagepark.

Maar ook in het recyclagepark twijfelen velen bij 

welke fractie ze hun armaturen mogen deponeren. 

Bij het brandbaar afval? Zeker niet. Is het oud ijzer 

en moet het in de container voor metaalafval? Ook 

niet. Correct recycleren is de boodschap. Dump ze 

dus niet bij het schroot: ze horen thuis in het 

Recupel-huisje bij de elektro-apparaten.

WAAROM BIJ DE ELEKTRO-
APPARATEN?

Eenvoudig gezegd is een armatuur een 

constructie waar een lamp in past, 

met een elektrische voeding 

(meestal een snoer). Het is dus 

eigenlijk een elektro-apparaat. 

Die toestellen bevatten herbruikbare 

en zeldzame grondstoffen die we dankzij 

recyclage veel minder via vervuilende mijnbouw 

uit de natuur moeten halen. 

Recupel verwijdert de gevaarlijke stoffen en recy-

cleert 90% van de materialen, zoals plastic, ijzer, 

Waarheen met je oude armaturen?
NAAR HET RECUPEL-HUISJE OP HET RECYCLAGEPARK, 
OF NAAR DE KRINGWINKEL.

koper en andere metalen. Stoffen die als 

basis dienen voor weer nieuwe producten. 

Misschien krijgt een stuk van 

je oude armatuur ooit wel 

een nieuw leven als grondstof voor 

bijvoorbeeld een frietketel!

 
WERKT DE ARMATUUR NOG? 
NAAR DE KRINGWINKEL. 

Bij een verhuis of renovatie bijvoorbeeld 

past een oude armatuur vaak niet meer in een 

nieuw interieur. Of wat doe je met armaturen van 

een erfenis? Meestal is er geen plaats voor in je 

huis, terwijl die spullen nog naar behoren werken. 

Breng ze naar De Kringwinkel. Daar is altijd wel 

iemand op zoek naar een mooi koopje. 

NIET VERGETEN: 
OOK OUDE LAMPEN RECYCLEREN.

Oude lampen mogen niet in de vuilnisbak terecht-

komen. Ecovriendelijk verwerken en recycleren is 

de oplossing. Breng ze dus samen met je armatuur 

naar het recyclagepark. Of als je boodschappen 

doet: naar het RecyclePunt in je buurt. 

Op recupel.be lees je er alles over. 

Nog meer weten over oude armaturen recycleren? Kijk op recupel.be
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V O O R W O O R D

Beste lezer,

Het jaar 2018 loopt bijna op zijn einde. Net als vorig jaar vindt u de nieuwe afvalkalender 
in het midden van dit magazine. De afvalkalender blijft zoals steeds de belangrijkste 
informatiebron voor de afvalinzameling in Knokke-Heist. Neem deze zeker goed door, 
wie weet ontdekt u nog wel iets wat u nog niet wist. 

Wist u al hoe de recyclage van metalen verpakkingsmateriaal in zijn werk gaat?  
In dit magazine kunt u lezen wat er met deze verpakkingen gebeurt nadat u deze 
mooi gesorteerd heeft in uw PMD-zak. 

Ook het asbestverhaal leeft momenteel heel erg. De Vlaamse overheid wil een asbest-
veilig Vlaanderen in 2040. Daarom streeft ze naar een versneld asbestafbouwbeleid. 
Knokke-Heist wil hier graag aan meewerken en informeert graag zijn burgers op welke 
manier asbest veilig verwijdert kan worden. 

Verder geven we u ook tips om op een hoffelijke wijze om te gaan met onze meeuwen, 
zodat overlast zoveel mogelijk vermeden kan worden. 

AGSO Knokke-Heist streeft naar een efficiënt en verantwoord afvalbeheer. Goed sorteren 
blijft daarbij heel belangrijk. Hoe selectiever we inzamelen, hoe beter we kunnen verwerken. 
Komende jaren zullen er nog tal van maatregelen genomen worden, zoals de vernieuwing 
van het recyclagepark, om het niveau van sortering nog te verhogen. 

Veel leesplezier,

Graaf Leopold Lippens
Burgemeester Knokke-Heist
Voorzitter AGSO Knokke-Heist

AGSO KNOKKE-HEIST
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER  Rudi Neirynck, ’t Walletje 104 bus 101, 8300 Knokke-Heist
WERKTEN AAN DIT NUMMER MEE  Nathalie Decuypere en Frank Lippens
VORM EN DRUK  Karakters, Gent
Het magazine werd gedrukt op 100% gerecycleerd FSC-papier.

Een kapotte nachtlamp of luchter, een staande 

lamp die je verhuis niet heeft overleefd, gevel- of 

tuinverlichting die stuk is gegaan… misschien besef 

je niet eens dat dit allemaal armaturen zijn. Wat 

doe je met die oude spullen? Veel mensen weten 

niet goed waarheen. De oplossing is nochtans 

makkelijk: het recyclagepark.

Maar ook in het recyclagepark twijfelen velen bij 

welke fractie ze hun armaturen mogen deponeren. 

Bij het brandbaar afval? Zeker niet. Is het oud ijzer 

en moet het in de container voor metaalafval? Ook 

niet. Correct recycleren is de boodschap. Dump ze 

dus niet bij het schroot: ze horen thuis in het 

Recupel-huisje bij de elektro-apparaten.

WAAROM BIJ DE ELEKTRO-
APPARATEN?

Eenvoudig gezegd is een armatuur een 

constructie waar een lamp in past, 

met een elektrische voeding 

(meestal een snoer). Het is dus 

eigenlijk een elektro-apparaat. 

Die toestellen bevatten herbruikbare 

en zeldzame grondstoffen die we dankzij 

recyclage veel minder via vervuilende mijnbouw 

uit de natuur moeten halen. 

Recupel verwijdert de gevaarlijke stoffen en recy-

cleert 90% van de materialen, zoals plastic, ijzer, 

Waarheen met je oude armaturen?
NAAR HET RECUPEL-HUISJE OP HET RECYCLAGEPARK, 
OF NAAR DE KRINGWINKEL.

koper en andere metalen. Stoffen die als 

basis dienen voor weer nieuwe producten. 

Misschien krijgt een stuk van 

je oude armatuur ooit wel 

een nieuw leven als grondstof voor 

bijvoorbeeld een frietketel!

 
WERKT DE ARMATUUR NOG? 
NAAR DE KRINGWINKEL. 

Bij een verhuis of renovatie bijvoorbeeld 

past een oude armatuur vaak niet meer in een 

nieuw interieur. Of wat doe je met armaturen van 

een erfenis? Meestal is er geen plaats voor in je 

huis, terwijl die spullen nog naar behoren werken. 

Breng ze naar De Kringwinkel. Daar is altijd wel 

iemand op zoek naar een mooi koopje. 

NIET VERGETEN: 
OOK OUDE LAMPEN RECYCLEREN.

Oude lampen mogen niet in de vuilnisbak terecht-

komen. Ecovriendelijk verwerken en recycleren is 

de oplossing. Breng ze dus samen met je armatuur 

naar het recyclagepark. Of als je boodschappen 

doet: naar het RecyclePunt in je buurt. 

Op recupel.be lees je er alles over. 

Nog meer weten over oude armaturen recycleren? Kijk op recupel.be
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Metalen
verpakkingen
recycleren

Beste lezer,

We staan er niet altijd bij stil dat bijna alles wat we kopen 
in een verpakking zit. De verpakking voorziet ons ook 
vaak van nuttige informatie en ze is ook van essentieel 
belang voor de bescherming van de producten. Al deze 
verpakkingen worden uiteindelijk weggegooid. Maar wat 
dan? Wat gebeurt er met deze verpakkingen? 

In een informatief artikel kunt u lezen hoe de metalen 
verpakkingen gerecycleerd worden. Recyclage levert een 
grote energiebesparing op, het kost veel minder energie 
dan de productie van (nieuw) staal of aluminium. En dit 
kan ons milieu alleen maar ten goede komen, aangezien 
dit minder CO2-uitstoot betekent. 

Natuurlijk is dit enkel maar mogelijk als metalen verpak-
kingen goed gesorteerd worden. Een correcte sortering is 
immers van essentieel belang voor een hoogwaardige 
recyclage, die er voor zorgt dat we niet steeds nieuwe 
grondstoffen moeten benutten. Enkel verpakkingen die in 
de juiste zak belanden, zijn te recycleren. We merken nog 
te vaak dat er fouten gemaakt worden met wat er wel en 
niet in de PMD-zak mag. Wist u bijvoorbeeld dat spuit-
bussen toegelaten zijn in de blauwe zak? Daarom vindt u 
bij de afvalkalender ook de sorteerwijzers terug die u op 
weg kunnen helpen om goed te sorteren.

Veel succes met sorteren,

Annie Vandenbussche
Schepen van Milieu en Natuur
Bestuurder AGSO Knokke-Heist 

Een wereld zonder verpakking is moeilijk 
denkbaar. Verpakkingen vervullen 
immers een cruciale rol bij het bewaren 
en beschermen van hun inhoud, 
zowel tijdens de opslag als tijdens 
het transport. Daarnaast bevatten 
verpakkingen ook nuttige informatie over 
de inhoud en de juiste gebruikswijze.

Een goede verpakking moet er in de 
eerste plaats dus voor zorgen dat er zo 
weinig mogelijk van het product verloren 
gaat en verspilling vermeden wordt.  
De milieu-impact van een verpakking is 
overigens meestal een stuk lager dan die 
van het product dat ze beschermt.
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R E C Y C L E R E N

Gerecycleerd 
aluminium is zeer 

populair in de 
voedingssector: 

drankblikjes, schotels  
voor bereide maaltijden 

of spuitbussen.

Verpakkingen kunnen we dus niet vermijden, maar we 
kunnen wel proberen om zoveel mogelijk te recycleren. 
De wereld van recyclage staat ook niet stil. Dankzij 
nieuwe technologieën kunnen steeds meer materialen 
en verpakkingstypes gerecycleerd worden. Maar 
recycleren is pas zinvol als er aan verschillende 
voorwaarden voldaan wordt. Er moeten betrouwbare en 
duurzame afzetmarkten bestaan voor de gerecycleerde 
materialen. Het heeft weinig zin om materialen selectief 
in te zamelen en te recycleren als er geen nieuwe 
producten uit gemaakt kunnen worden. De recyclage 
moet ook effectief een milieuvoordeel bieden.  
Bepaalde verpakkingstypes vereisen voor de recyclage 
bijvoorbeeld een intens reinigingsproces. Het extra 
waterverbruik dat daarmee gepaard gaat, weegt  
niet altijd op tegen de milieuvoordelen van recyclage.  
Tot slot moet recyclage ook economisch verantwoord 
zijn. De kosten voor de recyclage moeten afgewogen 
worden tegenover de gerealiseerde milieuvoordelen. 
Het kostenaspect hangt in de meeste gevallen ook 
sterk samen met de vraag naar de gerecycleerde 
materialen.

Eén van de verpakkingen die aan de voorwaarden 
voor recyclage voldoet zijn de metalen verpakkingen. 
Metalen blikjes van frisdrank of bier, conservenblikken, 
aluminiumschoteltjes en bakjes, metalen deksels 
en doppen, metalen dozen en bussen, spuitbussen 
van voedingswaren of cosmetica kunnen allemaal 
gerecycleerd worden. Deze verpakkingen uit de blauwe 
PMD-zak worden gerecycleerd tot staal of aluminium 
dat klaar is voor gebruik in nieuwe voorwerpen. Dat 
kunnen nieuwe verpakkingen zijn, maar evengoed 
elektrische toestellen, auto-onderdelen of fietsen.

5



HOE VERLOOPT DE RECYCLAGE VAN METALEN VERPAKKINGEN?
Staal wordt gesorteerd met magneten. Aluminium wordt gescheiden met de zogenaamde wervel-
stroomscheider: het aluminium krijgt een specifieke magnetische lading. Wanneer het daarna in een 
magnetisch veld terechtkomt, wordt het afgestoten en zo van het staal gescheiden.

Staal en aluminium 
worden vermalen en 

gezuiverd tot schroot dat klaar 
is voor de oven. Staal gaat naar  

de staalfabriek, aluminium  
naar gespecialiseerde  

smelterijen.

Doorgaans wordt staal 
daarna in een verhouding van 40% 

toegevoegd aan gietijzer in de hoog-
oven. Staalfabrieken met elektrische 

ovens smelten het staal en kunnen het 
voor 100% recycleren, zonder het  

toe te voegen aan gietijzer.  
Aluminium wordt gesmolten in 

speciale ovens.

Daarna worden 
staal en aluminium 

in vormen gegoten, om er 
nadien nieuwe producten 

mee te maken. Staal wordt in 
staven of cilinders gegoten, 

aluminium in blokken.

Het metaal wordt 
verder bewerkt tot  

‘half-afgewerkte’ producten, 
die hun weg vinden naar  
de meest uiteenlopende  

toepassingen in transport, 
bouw of verpakking.
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R E C Y C L E R E N

WAARVOOR 
GEBRUIKEN WE 
GERECYCLEERDE 
METALEN 
VERPAKKINGEN?

De metalen verpakkingen in de PMD-zak 
bestaan uit staal of aluminium:

Gerecycleerd staal vind je overal terug, 
van scheermesjes tot stalen construc-
ties voor wolkenkrabbers, van koffiezet-
apparaten tot kranen voor containers. 
Ook veel verpakkingen bestaan uit staal. 
Denk maar aan conservenblikken en 
koekjesdozen in de voedingsindustrie, 
spuitbussen voor deodorants en in-
dustriële vaten en bidons. U vindt gere-
cycleerd staal ook in minder verwachte 
hoeken, onder meer in moderne medi-
sche apparatuur.

Gerecycleerd aluminium is zeer popu-
lair in de voedingssector: drankblikjes, 
schotels voor bereide maaltijden of 
spuitbussen. Ook in de bouwsector 
wordt aluminium gebruikt, onder meer 
voor raamprofielen. Het materiaal speelt 
ook een grote rol in de industrie: voor 
onderdelen van auto’s en elektrische 
huishoudtoestellen wordt vaak alumi-
nium gebruikt, net als voor de metalen 
pigmenten in verf. 

WAAROM METAAL
RECYCLEREN?
In eerste instantie omdat we zo natuur-
lijke grondstoffen sparen. Staal is een 
grondstof die oneindig kan gerecycleerd 
worden, zonder het minste kwaliteits-
verlies. Het wordt gemaakt met cokes 
en ijzererts. Voor aluminium is bauxiet 
nodig. Maar ook op energievlak winnen 
we enorm door te recycleren: er is tot 
85% minder energie nodig om staal te 
recycleren dan om het te produceren. 
Voor gerecycleerd aluminium loopt dat 
cijfer zelfs op tot 95%. Minder energie-
verbruik betekent minder CO2-uitstoot en 
dat komt ons klimaat ten goede. 

Wist je dat?

19.000
conservenblikjes

1
auto

1
fiets

670
drankblikjes
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De uitbating van het recyclagepark 
in de Sluisstraat werd in 1997 door 
de gemeente uitbesteed aan Dalkia/

Montenay. Sinds 2016 is AGSO Knokke-
Heist afvalbeheerder en werd uitbaten 
van recyclagepark terug uitbesteed. Deze 
opdracht werd toegekend aan Horizon Net.

Veolia, partner van Horizon Net staat in 
voor de uitbating van de site in de Sluis-
straat 82. Op deze site vind je ook de 
overslag van het restafval en het dieren-
asiel terug. De siteverantwoordelijke is 
Louis Freyne.

Er zijn vier vaste parkwachters:  
Peter Bomberna, Didier Veermeer, Luc 
De Decker en Danny Vandenberghe 
alsook een interim: Geert Stevens.

in het recyclagepark van de plaats waar 
ze gedomicilieerd zijn.

Peter: Geen enkele dag is dezelfde. Het 
contact met de mensen is leuk aan deze 
job. Er zal geen sleur in onze job komen.

JE HOORT WEL EENS DAT 
JULLIE STRENG ZIJN, KLOPT 
DEZE BEWERING?
Didier: Controle is belangrijk en ik wil 
mijn job goed doen. We moeten wel 
regelmatig bijsturen maar we doen dit 
steeds op een correcte, vriendelijke 
manier. Ik denk dat er niet veel concrete 
klachten zijn. (Wat ik kan beamen, noot 
van Frank Lippens, interviewer).  
Als ik zie dat er iemand iets verkeerd in 
de container heeft gegooid zeg ik altijd: 
“Excuseer meneer, ik denk dat je gemist 
bent, we zullen het samen oplossen. Ik 
zal het eruit halen en legt u het dan in 
de juiste container.

Peter: Het valt soms eens voor dat 
mensen niet willen luisteren naar de 
instructies van de parkwachter op het 
recyclagepark. In zulke gevallen word ik 
erbij geroepen als hoofdparkwachter en 
aan mij geven ze dan wel gehoor. Waar-
schijnlijk zijn ze bang dat ik hun toe-
gangsbadge zal intrekken. Dit gebeurt 
echter zelden en als dit gebeurt is dit 
eerst na overleg met de siteverantwoor-
delijke en AGSO.

Het is wel een jammerlijke vaststelling 
voor mijn collega’s op het recyclagepark 
die hun job correct willen uitoefenen.

Recyclageparkwachters
Peter en Didier aan het woord

Aan het woord zijn Peter en Didier.

WAT SPREEKT JULLIE AAN  
IN JULLIE JOB?
Didier: Er is héél veel veranderd in de 
loop der jaren, zeker wat het aanbod 
betreft, dit is enorm uitgebreid. Hier-
door weten veel mensen niet meer 
waar bepaalde fracties in moeten en 
vragen ze hulp aan ons. Dat we deze 
mensen kunnen helpen geeft mij een 
zeer bevredigend gevoel en het is dat 
gevoel dat mij het meeste aanspreekt 
in de job. Ook de variatie, ik sta soms 
vooraan en soms achteraan het park, 
houdt me alert. Tweede verblijvers die 
hier hun afval komen aanbieden moe-
ten soms overtuigd worden van het feit 
dat er hier meer gesorteerd wordt dan 

Peter Bomberna
54 jaar

Peter Bomberna is 54 jaar, hij is 
in 1993 begonnen bij Montenay 
als onderhoudstechnieker van 
het zwembad De Raan en is park-
wachter sinds 1997. Hij staat in 
voor de toegangscontrole aan de 
ingang van het recyclagepark.

Didier Veermeer
46 jaar

Didier Veermeer is 46 jaar, hij is 
afkomstig van Aalter, begon als 
bouwvakker, in 1997 gestart bij 
Montenay en parkwachter sinds 
1998. Hij staat in voor de con-
trole op het recyclagepark.
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WAT WIL JE NOG MEEGEVEN 
AAN DE BURGERS EN/OF HET 
BESTUUR?
Didier: Het is een zeer goede zaak voor 
de netheid van de gemeente dat de inwo-
ners en tweede verblijvers gratis beurten 
hebben om grof huisvuil, tuinafval en 
sloopafval aan te bieden op het recycla-
gepark. Dit moet de gemeente behouden. 
Kom op tijd en houd rekening met onze 
pauzes en de sluitingstijd. Het gebeurt 
wel eens dat er nog iemand met een 
zéér grote lading komt juist voor het 
sluitingsuur en dan nog tot ruim na het 
sluitingsuur nodig heeft om alles in de 
juiste container te deponeren. 
Wij moeten dan blijven tot dat alles gelost 
is en iedereen het park verlaten heeft. 
Soms is dit ruim na het sluitingsuur. 

Peter: Het woord “recyclagepark” is nog 
steeds niet ingeburgerd. Als de mensen 
bellen vragen ze nog regelmatig of ze 
bij het “containerpark” zijn. Ik betrap er 
mezelf ook nog wel eens op, maar ik 
vind dat recyclagepark een duurzamere 
weerklank heeft. 
Het valt op dat er veel kleinere aan-
nemers met afval komen van verbou-
wingen. Meestal is de klant er wel bij 
met zijn kaart of anders wordt het op de 
kaart van de aannemer afgehouden.  
Een controle met identiteitskaart in de 
toekomst lijkt mij wel aan te raden. 
Voorsorteren thuis is een heel belangrij-
ke raad die ik zou willen meegeven. Het 
spaart veel tijd uit op het recyclagepark, 
waar het soms heel druk kan zijn. Er is 
een plannetje van het recyclagepark 
terug te vinden op de website van AGSO, 

hier kan je de volgorde van sorteren op 
afstemmen. 
De hoeveelheid van onbeperkte aanvoer 
van hout en KGA door zelfstandigen (zoals 
verfresten en verfpotten) ligt hier volgens 
mij veel hoger dan in andere gemeenten. 

Didier: Voor sommige aannemers is het 
afval onbeperkt gratis en voor anderen 
niet wat soms voor wrevel zorgt onder 
de aannemers. Voor sommige aannemers 
is het afval onbeperkt gratis en voor 
anderen niet wat soms voor wrevel zorgt 
onder de aannemers. 

Peter: Ik wil nogmaals benadrukken dat 
de sluitingsuren moeten nageleefd wor-
den. Ik stel nog steeds vast dat men na 
sluitingsuur probeert het recyclagepark 
op te rijden via de uitgang of via andere 
ongeoorloofde wegen. Doe dit NIET a.u.b.! 

HET RECYCLAGEPARK ZAL 
BINNEN ENKELE JAREN 
VOLLEDIG VERNIEUWD 
WORDEN, HEBBEN JULLIE 
IDEEËN OF GOEDE RAAD?
Peter: Het inwerpen van materialen in de 
containers kan veel beter. Nu moeten de 
bezoekers in vele gevallen een metalen 
trap op, waar dit veel gemakkelijker kan 
gemaakt worden door bijvoorbeeld de 
containers verzonken op te stellen zodat 
de inwerphoogte op heuphoogte komt.
En: Het aangevoerde afval wegen in de 
plaats van volumeschatting.

Didier: Controle met identiteitskaart aan 
de ingang zoals in Maldegem waar men 
ook op voorhand dient te betalen voor 

de betalende fracties alsook aan de uit-
gang waar men na controle of alles goed 
gesorteerd werd aangeboden en “in” de 
containers werd gedeponeerd pas de 
slagboom opent. 
Zo blijft het recyclagepark proper en 
kunnen de parkwachters hun kerntaak 
beter uitvoeren: toezicht en controle.

IK KAN ME INBEELDEN DAT 
JULLIE AL WAT HEBBEN 
MEEGEMAAKT, EEN LEUKE 
ANEKDOTE?
Didier: Iets wat me altijd bijblijft, is een 
oudere heer die een versleten magne-
tron kwam aanbieden. Het was één van 
de eerste zware modellen microgolf-
ovens. Hij vroeg me héél beleefd waar 
hij die mocht deponeren. Ik wees hem 
de palletboxen van RECUPEL aan en 
zei dat er twee soorten waren, één voor 
klein elektro en één voor scherm hou-
dende toestellen. Ik zei ook dat de derde 
bak, die al vol was, buiten gebruik was, 
er hing trouwens een bordje aan “BUITEN 
GEBRUIK”. Ik ging iemand anders gaan 
helpen maar toen ik me nog eens om-
draaide zag ik dat de man een enorm 
grote oude magnetron uit zijn koffer nam 
en alsnog bovenop de volle pallet box 
met het bordje “BUITEN GEBRUIK” zette. 
Ik keerde terug en zei: “Mijnheer alstu-
blieft, ik had gevraagd om het in de open 
bak te gooien, u ziet toch dat deze bak 
vol is en van een bordje “BUITEN  
GEBRUIK” is voorzien”. De man ant-
woordde héél rustig: “Mijnheer, mijn 
toestel is óók buiten gebruik”.

Bedankt voor het interview!

R E C Y C L A G E P A R K W A C H T E R S
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Asbest is de 

verzamelnaam voor 
een groep natuurlijke 

materialen (vezelachtige 
silicaten) die in het verleden 

vaak gebruikt werden 
vanwege hun uitzonderlijke 

eigenschappen.

Golfplaten Isolatiemateriaal Oude buizen
Dak- en gevelbedekking Oude vloerbekleding

Meer info op alertvoorasbest.be

Golfplaten Isolatiemateriaal Oude buizen
Dak- en gevelbedekking Oude vloerbekleding

Meer info op alertvoorasbest.be

Golfplaten Isolatiemateriaal Oude buizen
Dak- en gevelbedekking Oude vloerbekleding

Meer info op alertvoorasbest.be
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R E C Y C L E R E N

Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee, 
zeker wanneer deze vezels vrijkomen en worden ingeademd. 
Asbestvezels kunnen zich splitsen in kleine, onwaarneem-
bare vezels. Ze dringen dan zeer diep in de longen door.  
Daar kunnen ze ontstekingen veroorzaken en ook ernstige 
ziekten zoals asbestose, mesothelioom, longkanker,  
buik- en longvlieskanker.

• Asbestvezels zijn niet schadelijk bij huidcontact  
of bij inslikken (bv. via het drinkwater).

• Asbestziekten zijn niet overdraagbaar van  
persoon op persoon.

• Asbest veroorzaakt geen huidkanker.

• In de normale buitenlucht is sowieso asbest 
aanwezig in heel kleine hoeveelheden die niet 
schadelijk zijn.

• Ziekten door asbest komen vooral voor bij 
mensen die in hun beroep langdurig zijn 
blootgesteld aan hoge concentraties asbest-
vezels, bv. bij asbestwerkers, installateurs van 
centrale verwarming, loodgieters, elektriciens, 
schrijnwerkers, ...

ALGEMEEN GELDEN VOLGENDE REGELS:

• Hoe hoger de concentratie, hoe hoger het risico

• Hoe kleiner de vezel, hoe groter het risico

• Hoe langer blootgesteld, hoe groter het risico

• Meestal wordt men pas ziek tussen 20 en 40 jaar 
na de blootstelling aan asbestvezels. Medisch 
onderzoek kan dus niet vaststellen of iemand 
asbestvezels heeft ingeademd en wat de gevolgen 
zullen zijn.

Een ‘preventieve screening’ is alleen zinvol bij mensen die 
tijdens hun beroep langdurig en/of meermaals aan asbest wer-
den blootgesteld. Men moet er wel rekening mee houden dat er 
geen behandeling bestaat die een asbestziekte kan genezen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vast asbest 
en los asbest. 

• Vast asbest kan je zelf behandelen, maar draag 
zeker aangepaste beschermende kledij bestaande 
uit een wegwerpoverall en P3 stoffilter.

• Los asbest laat je best verwijderen door een 
gespecialiseerde firma.

HOE WERK IK CORRECT?

Uit beschadigde asbesthoudende materialen kunnen asbest-
vezels vrijkomen. Beschadiging ontstaat door wrijving (schuren, 
boren ...) en breken. Door ouderdom en verwering van asbest-
toepassingen kunnen echter ook asbestvezels vrijkomen 
zonder dat het materiaal beschadigd is. Wanneer asbestvezels 
loskomen, zijn ze zo fijn en volatiel dat ze blijven zweven en 
zich zeer gemakkelijk in de lucht verspreiden. Ze kunnen inge-
ademd worden en de longblaasjes diep in de longen bereiken.

Golfplaten Isolatiemateriaal Oude buizen
Dak- en gevelbedekking Oude vloerbekleding

Meer info op alertvoorasbest.be
Golfplaten Isolatiemateriaal Oude buizen

Dak- en gevelbedekking Oude vloerbekleding
Meer info op alertvoorasbest.be
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Golfplaten Isolatiemateriaal Oude buizen
Dak- en gevelbedekking Oude vloerbekleding

Meer info op alertvoorasbest.be

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DE 
VERWIJDERING VAN HECHTGEBONDEN ASBEST 

• Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen 
of te fixeren.

• Demonteer asbestelementen één voor één met de 
hand (losschroeven, losmaken) en probeer ze niet 
te breken.

• Maak gebruik van handwerktuigen  
(bv. schroevendraaier, klauwhamer).

• Gooi asbestmaterialen niet naar beneden, maar 
breng ze voorzichtig naar de begane grond  
(bv. via een hoogtewerker).

• Gebruik een stofmasker beschermingsklasse FFP3 
en zorg dat het goed aansluit.

• Gebruik een wegwerp-overall; doe hem buiten uit 
en spoel ook schoenen buiten af.

• Laad en verpak het materiaal zoveel mogelijk intact 
(liefst buitenshuis) en gebruik daarvoor dragers 
aangepast aan de grootte van de stukken 
(bv. aangepaste asbestplatenzakken of container 
met bigbag voor golfplaten).

• Verpak het asbestafval en dek het zo snel mogelijk 
af. Daarvoor bestaan er afsluitbare (bouwpuin)
zakken, speciale asbestbags (1 m³ of platenzak) of 
containers met bigbag.

Voer zo snel mogelijk af naar het recyclagepark! 

Asbest binnenshuis

• Maak achteraf alles schoon met water en gooi 
gebruikte dweilen of doeken en de wegwerpoverall 
verpakt weg met het asbestafval. 

• Verlucht goed.

Asbest buitenshuis

• Sluit ramen en deuren.

• Schakel het ventilatiesysteem uit.

OPENINGSUREN VAN HET RECYCLAGEPARK

Maandag 10u - 11u45 14u - 16u45
Dinsdag 10u - 11u45 14u - 16u45
Woensdag 10u - 11u45 14u - 16u45
Donderdag 10u - 11u45 14u - 20u45
Vrijdag 10u - 11u45 14u - 17u45
Zaterdag  10u - 17u45    –
Zondag Gesloten

• Zondagen en wettelijke feestdagen is het 
recyclagepark gesloten.

• Op kerstavond (24 december) en oudejaarsavond 
(31 december) sluit het recyclagepark vroeger dan 
normaal. Het is op die dagen gesloten vanaf 15.45 u.

Wat is verboden?

Alles wat stof veroorzaakt, ook al is het 
minimaal, maakt asbestvezels los. Daarom is  

het gebruik van mechanische werktuigen 
met grote draaisnelheid (boor- en 

schuurmachines, zaag- en slijpschijven ...) 
en hogedrukreinigers wettelijk verboden
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G R O O T  H U I S V U I L

Aanvraag kaart 
recyclagepark
Om de aanmelding aan het recyclagepark vlot te laten 
lopen wordt er gebruik gemaakt van een toegangsbadge. 
Bij elk bezoek aan het recyclagepark neemt u dus best 
deze toegangsbadge mee.

HOE BEKOMT U EEN TOEGANGSBADGE 
BIJ UW EERSTE BEZOEK AAN HET 
RECYCLAGEPARK?

Inwoners van Knokke-Heist
Via uw identiteitskaart (of een vervangend officieel 
document) kan de parkwachter nagaan of u effectief in 
Knokke-Heist gedomicilieerd bent.

Tweede verblijvers
Via het aanvraagformulier kan u bij uw eerste bezoek een 
toegangsbadge aanvragen. 

Voeg hierbij een kopie van de eerste pagina van uw eigen-
domsakte of uw laatste bewijs van betaling belasting op 
tweede verblijf zodat de parkwachter kan nagaan of u 
effectief een eigendom in Knokke-Heist bezit.

Denk eraan aangifte te doen op het gemeentehuis indien 
u recent eigenaar bent geworden van een tweede verblijf. 
Indien u dit nog niet hebt gedaan kan er geen toegangs-
kaart worden verleend!

Langdurige huurders (meer dan 1 jaar)
Via het aanvraagformulier kan u bij uw eerste bezoek een 
toegangsbadge aanvragen.

Voeg een kopie van de eerste pagina’s van uw huurcontract 
bij het aanvraagformulier.

Handelaars (zelfstandigen, KMO, ...)
Via het aanvraagformulier kan u bij uw eerste bezoek een 
toegangsbadge aanvragen. U heeft echter geen recht op 
gratis beurten.

Vervolgens geeft u het formulier af aan de parkwachter 
van het recyclagepark. U mag ook reeds afval meebrengen 
bij uw eerste bezoek.

Ophaling
groot huisvuil 
WEKELIJKS OP VRIJDAG 
OP AANVRAAG
WAT MAG U AANBIEDEN ?
Afvalstoffen die te groot of te zwaar zijn om in de gewone  
restafvalzakken te stoppen en die niet meer hergebruikt of 
gerecycleerd kunnen worden zoals: meubelstukken, vloer-
bekleding en matrassen, plastieken buizen, houten planken,…

WAT MAG NIET ?
Wit- en bruingoed of AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektro-
nische Apparaten), autobanden, krengen, KGA en bouw- en 
sloopafval

HOE AANVRAGEN ?
1. Via een formulier dat aangevraagd kan worden bij  

AGSO Knokke-Heist

2. Een overschrijvingsformulier met het te betalen bedrag 
van € 90 wordt vervolgens naar u opgestuurd. Als er  
betaald wordt voor woensdag kan de ophaling de vrijdag 
daaropvolgend plaatsvinden. 

3. Pas na ontvangst van betaling komt u op de lijst van de op-
haalronde.

Per aanbieding maximum 2m3 buitenplaatsen. Losse stukken 
samenbinden tot een pakket van max. 2m lang en 1m breed. 
Losse metalen scheiden van het brandbaar gedeelte.

Tip!
Kijk eerst of de  

afgedankte spullen
(her)bruikbaar zijn 

voor de Kringwinkel.
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... opletten met

   die meeuwen hé!

#RESPECTKH

Hoe voorkom je meeuwenoverlast? 

Hou je dak proper.

• Controleer in februari en maart regelmatig je dak.
• Hou je dak proper en verwijder oude nesten, afval en natuurlijke materialen.
• Span een net- of kabelconstructie over platte delen van je dak.
• Gebruik afschrikmiddelen zoals linten en bewegende gadgets. 
 Verplaats en vernieuw deze regelmatig.
• Plaats duivenpinnen.

Voed geen meeuwen.

• Zorg dat er geen zwerfvuil rondslingert.
• Verpak visresten of ruikend afval extra goed voor je dit weggooit in de afvalzak. 
• Bewaar visresten of ruikend afval tijdelijk in je diepvries in afwachting van ophaling.
• Sluit afvalzakken goed af.
• Plaats je afvalzakken zo kort mogelijk vóór de ophaling buiten.

Mens en meeuw: niet altijd de beste buren. 

De meeuw is, als beschermde diersoort, een onderdeel van de kust. Door de verstedelijking verdwijnen 
natuurlijke broedplaatsen en heeft hij zich aangepast. De meeuw maakt nu zijn nest op onze daken en keert 
jaarlijks terug. In plaats van het voedsel uit de zee te halen, zoekt de meeuw zijn voedsel in de stad. Krijsende 
meeuwen, opengepikte afvalzakken en vervuiling van de straat zijn het gevolg. 

Meer informatie vind je ook op www.meeuwenindestad.be. 

Een nest… wat nu? 

Heb je vragen rond meeuwen? Neem dan contact op met de dienst Milieu & Natuur. 
T 050 630 185 of via meeuwen@knokke-heist.be. 

Heb je, ondanks de genomen maatregelen, toch nestvorming, dan kan de dienst Milieu en Natuur in de maanden 
mei en juni de mogelijkheid tot interventie van de brandweer bekijken. 

KNOKKE-HEIST.BE/PREVENTIE

KH_PREVENTIE_AGSO_MEEUWEN_A4.indd   1 31/10/2018   15:59



... opletten met

   die meeuwen hé!

#RESPECTKH

Hoe voorkom je meeuwenoverlast? 

Hou je dak proper.

• Controleer in februari en maart regelmatig je dak.
• Hou je dak proper en verwijder oude nesten, afval en natuurlijke materialen.
• Span een net- of kabelconstructie over platte delen van je dak.
• Gebruik afschrikmiddelen zoals linten en bewegende gadgets. 
 Verplaats en vernieuw deze regelmatig.
• Plaats duivenpinnen.

Voed geen meeuwen.

• Zorg dat er geen zwerfvuil rondslingert.
• Verpak visresten of ruikend afval extra goed voor je dit weggooit in de afvalzak. 
• Bewaar visresten of ruikend afval tijdelijk in je diepvries in afwachting van ophaling.
• Sluit afvalzakken goed af.
• Plaats je afvalzakken zo kort mogelijk vóór de ophaling buiten.

Mens en meeuw: niet altijd de beste buren. 

De meeuw is, als beschermde diersoort, een onderdeel van de kust. Door de verstedelijking verdwijnen 
natuurlijke broedplaatsen en heeft hij zich aangepast. De meeuw maakt nu zijn nest op onze daken en keert 
jaarlijks terug. In plaats van het voedsel uit de zee te halen, zoekt de meeuw zijn voedsel in de stad. Krijsende 
meeuwen, opengepikte afvalzakken en vervuiling van de straat zijn het gevolg. 

Meer informatie vind je ook op www.meeuwenindestad.be. 

Een nest… wat nu? 

Heb je vragen rond meeuwen? Neem dan contact op met de dienst Milieu & Natuur. 
T 050 630 185 of via meeuwen@knokke-heist.be. 

Heb je, ondanks de genomen maatregelen, toch nestvorming, dan kan de dienst Milieu en Natuur in de maanden 
mei en juni de mogelijkheid tot interventie van de brandweer bekijken. 

KNOKKE-HEIST.BE/PREVENTIE

KH_PREVENTIE_AGSO_MEEUWEN_A4.indd   1 31/10/2018   15:59

WANNEER GEBEURT DE OPHALING?
De ophaling gebeurt op vrijdag: wekelijks (35 beurten) of
tweewekelijks (24 beurten).
Op de ommezijde vindt u een kalender met alle ophaaldagen.
Tijdens de wintermaanden zijn er minder ophalingen.

WILT U EEN ABONNEMENT VOOR DE OPHALING 
VAN TUINAFVAL NEMEN?
1. Vul het aanvraagformulier hieronder in en bezorg het aan 

AGSO Knokke-Heist.
’t Walletje 104 bus 101,  
8300 Knokke-Heist
afvalbeheer@agsoknokke-heist.be

U kan het aanvraagformulier ook invullen op onze website
www.agsoknokke-heist.be/afval/afvalophaling/ophaling-
tuinafval

2. AGSO Knokke-Heist bezorgt u per post een overschrijvings-
formulier. Zodra u betaald hebt, wordt er bij u thuis een 
groencontainer bezorgd.

3. Plaats de container op de avond vóór de ophaling na 21u 
(donderdagavond) buiten op de stoep.

WENST U GEEN ABONNEMENT?
U kan uw tuinafval ook nog altijd afleveren op het recyclage-
park met een maximum van 12 gratis beurten per jaar.

WILT U UW ABONNEMENT VOOR DE OPHALING 
VAN TUINAFVAL STOPPEN?
Laat het weten aan AGSO Knokke-Heist
via e-mail: afvalbeheer@agsoknokke-heist.be of per brief:
AGSO Knokke-Heist, ’t Walletje 104 bus 101, 8300 Knokke-Heist.
Vermeld zeker uw adres.

OPHALING TUINAFVAL AANVRAAGFORMULIER
CONTACTGEGEVENS

Naam   Voornaam  

Straat   Nummer  

Gemeente  

E-mail  

Telefoon   GSM   BTW Nummer  

OPHAALADRES Gelieve aan te vinken wat van toepassing is

 Ophaaladres is hetzelfde adres als bij de contactgegevens

 Ophaaladres is NIET hetzelfde adres als hierboven bij de contactgegevens. Dit is het ophaaladres

Naam   Voornaam  

Straat   Nummer  

Gemeente  

GROENCONTAINERS Gelieve te omcirkelen welk abonnement en hoeveel groencontainers u wenst.
Abonnement: 24 beurten 35 beurten
Aantal containers: 1 container 2 containers

T U I N A F V A L

In Knokke-Heist kan u wekelijks  
of tweewekelijks uw tuinafval
laten ophalen met een 
abonnementenservice.

Ophaling
tuinafval



AGSO KNOKKE-HEIST

‘T WALLETJE 104 BUS 101

8300 KNOKKE-HEIST

35 beurten
1 Week 1  4 jan 
2 Week 6  8 feb
3 Week 8  8 maart
4 Week 12  22 maart
5 Week 14  5 april
6 Week 15  12 april
7 Week 16  19 april
8 Week 17  26 april
9 Week 18  3 mei
10 Week 19  10 mei
11 Week 20  17 mei
12 Week 21  24 mei
13 Week 22  31 mei
14 Week 23  7 juni 
15 Week 24  14 juni
16 Week 25  21 juni 
17 Week 26  28 juni 
18 Week 27  5 juli
19 Week 28  12 juli
20 Week 29  19 juli 
21 Week 30  26 juli
22 Week 31  2 augustus
23 Week 32  9 augustus
24 Week33  16 augustus
25 Week 34  23 augustus
26 Week 35  30 augustus
27 Week 36  6 september
28 Week 37  13 september
29 Week 38  20 september
30 Week 39  27 september
31 Week 40  4 oktober
32 Week 42  18 oktober
33 Week 45  8 november
34 Week 47  22 november
35 Week 49  6 december

OPHALING 2019 
TUINAFVAL
Tijdens de winter wordt het 
tuinafval minder frequent op-
gehaald. De ophaling gebeurt 
telkens op vrijdag. Plaats uw 
container(s) op de avond vóór 
de ophaling (donderdagavond) 
buiten op de stoep.

24 beurten 
1 Week 1  4 jan
2 Week 6  8 feb
3 Week 8  8 maart
4 Week 12  22 maart
5 Week 14  5 april
6 Week 16  19 april
7 Week 18  3 mei 
8 Week 20  17 mei
9 Week 22  7 juni 

10 Week 24  14 juni
11 Week 26  28 juni 
12 Week 27  5 juli
13 Week 28  12 juli
14 Week 30  26 juli
15 Week 32  9 augustus
16 Week 34  23 augustus
17 Week 35  30 augustus
18 Week 36  6 september
19 Week 38  20 september
20 Week 40  4 oktober
21 Week 42  18 oktober
22 Week 45  8 november
23 Week 47  22 november
24 Week 49  6 december

KOSTPRIJS ABONNEMENT

1 CONTAINER
240 LITER

2 CONTAINERS
2 X 240 LITER

Tweewekelijkse 
ophaling
24 beurten

€ 197 € 302

Wekelijkse  
ophaling
35 beurten

€ 287 € 440

Per groencontainer betaalt u een eenmalige waarborg 
van € 40. Deze waarborg krijgt u terug als u uw abonne-
ment stopt en uw groencontainer in goede staat in levert. 
Al deze prijzen zijn incl. 21% BTW

HEBT U VRAGEN OMTRENT HET  
AFVALBEHEER IN KNOKKE-HEIST?

WENST U MEER INFORMATIE?

Neem dan een kijkje op onze website  
www.agsoknokke-heist.be/afvalbeheer

Of neem contact met ons op via  
afvalbeheer@agsoknokke-heist.be

Tel.: 050 44 25 00” 

T U I N A F V A L


