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V O O R W O O R D

Beste lezer,

De feestdagen beginnen te naderen. Dat betekent dat het jaar alweer ten einde loopt. 
Naar jaarlijkse gewoonte vindt u in het midden van dit magazine de afvalkalender voor 
het komende jaar. De afvalkalender blijft een belangrijke informatiebron omtrent de 
afvalinzameling in Knokke-Heist. Hang deze ergens op zodat u steeds op de hoogte bent 
wanneer u uw afval buiten mag plaatsen. 

Bent u een hondenbaasje? Lees dan zeker ons interview met milieucontroleur Dimitri 
Dupont. We belichtten hier waarom het zo belangrijk is dat de hondenbaasjes een 
honden poepzakje bij hebben. Tijdens de maand oktober hielden we een intensieve actie 
rond sluikstorten aan afvalkorven en glasbollen. Met deze actie willen we mensen 
bewust maken van hun gedrag. 

En tot slot geven we enkele tips om een echte kerstboom goed te verzorgen zodat u die 
nadien gewoon in de tuin kan planten. 

AGSO Knokke-Heist betracht steeds een adequaat en doordacht afvalbeleid te voeren. 
Zoals altijd blijft de nadruk liggen op het correct sorteren. Een goede sortering ligt immers 
aan de basis van een hoogstaande recyclage. Op deze manier moeten grondstoffen niet 
steeds opnieuw benut worden en kunnen we bijdragen aan een beter klimaat. Volg dus 
zeker de aanwijzingen op de sorteerwijzer aan de achterkant van de afvalkalender. 

Tot slot wens ik iedereen een spetterend eindejaar en een magnifiek 2020.

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.
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DE BOTERHAMDOOS
In scholen is het vaak al verplicht om een boter-
hamdoos mee te nemen. Maar ook volwassenen 
die hun lunch meenemen kunnen voor leuke 
alternatieven kiezen. Kies voor een roestvrij stalen 
variant of neem een stoffen boterhamzakje of wrap 
mee. Het is bovendien ook niet meer nodig om  
de boterhammen in de brooddoos nog eens in te 
pakken in plastic- of aluminiumfolie. 

Beste Lezer,

Deze zomer voerden we onze “Keer het tij” cam-
pagne. Hiermee wilden we een stapje verder gaan 
en streven naar een plasticvrije wereld. Wij kregen 
talloze plasticvrije tips van voorbijgangers.  
Ik was verheugd om te zien dat mensen reeds 
veel inspanningen leveren om het plasticverbruik 
te doen dalen. 

We hopen tijdens de eindejaarsfeesten en in 
2020 dit elan verder te kunnen zetten. Plastic 
blijft één van de grootste vervuilers op aarde.  
Het klimaat dragen we allemaal hoog in het vaandel 
en op deze manier kunnen we ons steentje bijdragen. 
Knokke-Heist zal ook vanaf 2020 inspanningen 
leveren voor het organiseren van afvalarme  
evenementen. 

Het is duidelijk dat iedereen zich inzet om minder 
afval te produceren. Knokke-Heist wil hierbij de 
inwoners en tweede verblijvers bedanken voor de 
geleverde inspanning. We blijven echter verder 
inzetten op milieu en klimaatvriendelijke acties. 
Dat is een taak nooit stopt. We delen graag met 
jullie nog een aantal tips zodat we onze afvalberg 
nog verder kunnen verkleinen. We hopen jullie 
hiermee te kunnen inspireren voor afvalarme 
feestdagen. 

Kris Demeyere
Schepen Milieu en Natuur
Bestuurder AGSO Knokke-Heist

Tips voor 
minder 
plastic afval
Minder plastic: hoe doe jij dat?
Bedankt aan de vele inwoners en bezoekers  
die hun persoonlijke tip gaven!
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P L A S T I C  A F V A L

DRINKBUS OF DRINKBEKER
Wist je dat een glazen waterfles veel mooier staat op tafel dan 
een plastic fles? Deze kan je ook makkelijk in de koelkast 
bewaren. 

Voor het sporten is een drinkfles ook heel makkelijk. Je kan 
deze steeds gaan bijvullen aan de kraan. Het water blijft in een 
drinkfles ook langer fris. 

Je kan tegenwoordig zelfs je eigen koffiebeker laten vullen in 
verschillende koffiebars. Goed voor het milieu, én aangenamer 
om uit je persoonlijke beker te drinken! 

BEWAARDOZEN IN GLAS
Eten dat je bewaart in een glas neemt geen smaken of geurtjes 
over. Het glazen recipiënt kan direct in de diepvries, in de 
micro golfoven én in de vaatwas. 

Ook bij de frituur kan je je eigen grote 
kom meenemen om frietjes te halen 
voor het hele gezin.

FOLIE VAN BIJENWAS
Een fijn alternatief voor  plastic (of aluminiumfolie), is een 
wrap van bijenwas om je eten lang vers te houden. Probeer 
het maar eens! Het gebruik is super simpel: in de koelkast zal 
de vershoudfolie hard worden, waardoor ze de gewenste vorm 
behouden. Eens terug op kamertemperatuur, wordt het terug 
soepel. Reinigen kan gewoon met koud water en een mild 
afwasmiddel.

ZEG NEE TEGEN PLASTIC RIETJES
Een rietje wordt vaak gebruikt om een cocktail te pimpen. Maar 
met een mooi glas en enkele stukken fruit kan je ook een hip 
drankje toveren.

TIP
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Dimitri Dupont (38) heeft er een 
druk seizoen op zitten. Hij houdt  
de gemeente Knokke-Heist 

hondenpoepvrij. In 2008 besliste de 
gemeente Knokke-Heist om de overlast 
van hondenpoep aan te pakken. Uit een 
enquête bij de bevolking en toeristen 
was gebleken dat hondenpoep op de 
voet- en wandelpaden één van de grootste 
ergernissen was. 

WAT HOUDT JE JOB PRECIES IN?
Dimitri: Het is mijn taak om de voet- en 
wandelpaden vrij te houden van honden-
poep met behulp van een “hondenpoep-
motor” van het type Citadin.

Deze Honda scooter 125cc met twee 
zuigarmen is als het ware een krachtige 
stofzuiger. De turbines zijn elektrisch 
aangedreven en dus milieuvriendelijk. 
Nog een voordeel is dat de motor niet 
moet blijven draaien om de turbine aan  
te drijven. De batterijen moeten wel 
dagelijks worden opgeladen.

Hondendrollen zelf vormen geen pro-
bleem om te verwijderen, maar de ene 
drol is de andere niet… Paardenvijgen, 
bijvoorbeeld,  hebben een andere con-
sistentie omdat paarden herbivoren 
zijn en dat kan niet door de turbine 
verwerkt worden.

Ook hondenpoep die in aarde of zand 
ligt, of in een plastic zakje zit, zorgt voor 
verstopping van de turbine.

HOE ZIET EEN WERKDAG ER UIT:
Dimitri: We beginnen steeds om acht 
uur ’s morgens in AGSO, ’t Walletje 104.
Eerst is er briefing, samen met de andere 
milieucontroleurs en met de materialen-
manager, Frank Lippens. Mijn collega’s 

Respect voor het werk 
van milieucontroleur 
Dimitri Dupont

en ik staan samen in voor het net houden 
van Knokke-Heist. Dan vertrek ik met  
‘de hondenpoepmotor’ die, na een 
nachtje opladen in de garage, weer een  
ronde tegemoet kan. Mijn vaste ronde 
omhelst de toeristische straten, de zee-
dijk en de ‘brown points’ zoals ik ze 
noem. Als er meldingen binnen komen 
via AGSO, de dienst Preventie & Veilig-
heid of andere kanalen handel ik die de 
dag zelf nog af. Daarnaast probeer ik door 
zoveel mogelijk straten en wandelpaden 
in de gemeente te rijden zodat ik iedere 
week overal ben geweest.

Voordat ik stop met werken, om halfvijf, 
is er steeds een debriefing met alle 
milieucontroleurs. We overlopen dan 
onze dag en kunnen ook informatie met 
elkaar uitwisselen. 

HOEVEEL HONDENPOEP 
WORDT ER JAARLIJKS 
GEMIDDELD VERWIJDERD:
Dimitri: Op jaarbasis verwijder ik gemid-
deld 15.000 hondendrollen. Dat zijn er 
ongeveer een 30 à 50 stuks per dag en 
in het seizoen een 50 à 80 per dag. Het 
is ook weersafhankelijk, bij mooi weer 
zijn het er beduidend meer. Hierdoor is 
het tijdens de zomermaanden ook veel 
drukker. 

In totaal zijn het er nog meer, want ik 
reken deze niet mee die mijn collega Karel 
van de onderhoudsdienst verwijdert  
en deze die worden opgeruimd door de 
straatvegers ook niet. Via deze weg wil 
ik het werk van deze mensen toch ook 
eens onder de aandacht brengen en hen 
bedanken voor hun bijdrage aan een 
propere en nette gemeente.

HOE REAGEREN DE MENSEN 
OP STRAAT ALS ZE JE ZIEN:
Dimitri: De hondeneigenaars zullen 
altijd de hondenpoep verwijderen met 
een zakje als ze mij zien,  al vermoed 
ik dat dit is omdat ze me aanzien voor 
een agent,daar ik met een witte motor 
met zwaailicht rij. De meeste mensen 
tonen veel respect voor wat ik doe. Toch 
zijn er enkele die er zich niets van aan-
trekken en het laten liggen. Ik zal het wel 
niet nalaten de mensen aan te spreken 
over hun gedrag. Mensen zonder hond 
zijn soms nieuwsgierig en vragen wat de 
bedoeling is. Als ik mijn job dan toelicht 
zijn ze veeleer enthousiast en vinden ze 
dat het, jammer genoeg, wel nodig is. 

DOE JE DE JOB GRAAG?
Dimitri: Mijn job geeft me voldoening 
omdat ik mijn steentje kan bijdragen 
aan de uitstraling die Knokke-Heist toch 

Dimitri Dupont
38 jaar

Dimitri Dupont is 38 jaar en begon 
op 1 juli 2008 bij Horizon Net te 
werken als milieucontroleur. 
Voordien werkte hij als lader bij 
Sita (het huidige Suez) in Brugge. 
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D E  M I L I E U C O N T R O L E U R

geniet als propere en nette badstad 
waar het leuk wonen en verblijven is. Ik 
moet wel heel alert zijn in het verkeer, 
zeker in het seizoen kan het hier soms 
heel hectisch zijn.

Het is wel leuk dat er media-aandacht  
is voor mijn werk. Ik ben al eens op tv 
geweest. In 2008 heeft Karrewiet een 
reportage gemaakt over mij en uitgezon-
den op Ketnet. Ook in de krant verschenen 
al een aantal artikelen over mijn job.

HAD JE GRAAG IETS 
VERANDERD GEZIEN?
De controle mag voor mijn part nog op-
gevoerd worden, hoewel ik weet dat het 
niet gemakkelijk is om iemand op heter-
daad te betrappen. Ik vind het ergens wel 
jammer dat ik niet gemachtigd ben om 
GAS boetes te geven, dit zou wel meer 
impact hebben op sommige overtreders. 
Misschien een utopie, maar moest ieder-
een zijn eigen afval opkuisen, dan zouden 
mijn collega’s en ik niet dagelijks op de 
baan moeten. 

BEN JE ZELF OP DE HOOGTE 
VAN DE POLITIEVERORDENING 
BETREFFENDE HONDEN?
Dimitri: Ik weet dat ze steeds aan de 
leiband moeten op de openbare weg en 
dat ze niet op het strand mogen tussen 
9 en 21 uur in de periode van 15 maart 
tot 15 oktober, met uitzondering van het 
strand ten oosten van Surfers Paradise. 
Op het strand mogen ze wel zonder 
leiband.

De baasjes dienen steeds in het bezit te 
zijn van ongebruikte hondenpoepzakjes, 
en steeds de hondenpoep te verwijde-
ren en in een vuilbakje te deponeren. 
Enkel in de hondentoiletten hoeft dit 
niet. Dit zou iedereen eigenlijk moeten 
weten en doen. De gemeenschaps-
wachten en jobstudenten van de dienst 
Preventie & Veiligheid doen nochtans 
hun best om zoveel mogelijk honden-
eigenaars te sensibiliseren.

Dimitri, bedankt voor het interview!  
Uit respect voor jouw werk zetten we  
de reglementen nog eens op een rijtje 
en geven we onze lezers nog enkele  
tips mee.

In de hondentoiletten 
worden jaarlijks 

gemiddeld 60.000 
hondenpoepzakjes 
opgeruimd door de 

dienst stadsonderhoud  
van de gemeente 

Knokke-Heist.
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Poep op de stoep.
do’s and don’ts

De gemeente Knokke-Heist is hondvriendelijk en hecht 
belang aan het welzijn van de honden. Al jaren pakken we 
hondenpoep integraal en geïntegreerd aan en sensibili-
seren we de hondenbaasjes. Door de jaren heen zijn er 
gerichte campagnes uitgewerkt (enquêtes, bobby-
campagnes, 4-talige postkaarten met honden, aanleg 
hondenhoekjes, bevraging honden wel/niet op strand, …) 
waarbij sensibiliseren en positief belonen centraal 
staan. Tijdens de zomermaanden gaan de jobstudenten 
van de dienst Preventie & Veiligheid op pad en spreken 
alle hondenbaasjes aan. Ze informeren hen over de  
lokale reglementering en belonen de hondenbaasjes 
met gratis hondenpoepzakjes. Daarnaast werden de 
gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ingevoerd, 
waarbij GAS-vaststellers tijdens de uitvoering van hun 
taken steeds oog hebben voor de netheid in de gemeen-
te. Wanneer zij een inbreuk vaststellen op de politiever-
ordening, dan riskeert men een gemeentelijke adminis-
tratieve sanctie. 

WAT ZEGT DE POLITIEVERORDENING?
• Honden zijn verboden op het strand tussen 9 uur en 

21 uur van 15 maart tot en met 15 oktober;
• Honden zijn verboden op de begraafplaatsen, in het 

gemeentelijk jeugdcentrum De Marge, in de tuin van  
het cultuurcentrum Scharpoord, in het Ijzerpark, in de 
gemeentelijke sportcentra, en op de speelterreinen;

• Honden zijn verboden in een straal van 2 meter rond 
vrijstaande, opgestelde speeltuigen;

• Het hondenbaasje heeft altijd hondenpoepzakjes  
bij zich om de hondenpoep op te ruimen;

• Begeleiders van honden zijn verplicht om de honden-
poep onmiddellijk op te ruimen;

• Het hondenpoepzakje wordt in de vuilnisbak gedeponeerd;
• De hondenpoep mag niet in de riolering gegooid worden;
• De hond mag niet rondzwerven;
• De hond moet altijd aan de leiband in de bebouwde 

kom en in de parken;
• Een agressieve hond draagt een muilband.

WAAROM MOET DE HONDENPOEP  
BIJ HET RESTAFVAL?
Hondenpoep is een bijzonder soort restafval. Alhoewel het 
behoort tot het organisch-biologisch afval bevat honden-
poep schadelijke bacteriën voor het milieu. Dit doordat 
honden carnivoren zijn.

Omwille van gezondheidsredenen (infectieziekten,  
zoönosen) hoort het niet thuis bij GFT en mag het ook 
thuis niet gecomposteerd worden tot teelaarde. Indien 
men zou composteren, is er een gevaar voor overdraag-
bare ziektes van dier op mens.

WAAROM MOGEN DE HONDEN NIET IN DE 
BUURT VAN EEN SPEELPLEINTJE KOMEN?
Kinderen spelen op plaatsen waar ook honden  
komen en dus soms ook hondenpoep te vinden is. Als de 
hond besmet is met, bijvoorbeeld, de hondenlintworm, 
dan komen de eitjes samen met de hondenpoep in de 
buitenwereld terecht. Wanneer een kind op die plaats op 
de grond speelt dan kan het zo ook die eitjes binnen krij-
gen en besmet geraken met de hondenlintworm.

Daarnaast kunnen honden, hoe klein ook en zeker als ze 
loslopen, storend zijn voor andere bezoekers. Heel wat 
mensen zijn bovendien ook bang van honden.
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ZoutelaanZoutelaan

Kerk Heist Elizabetlaan ter hoogte 
van de Noordstraat

Oostwinkel Scheurleg

Joseph Stübbenpark

Bayauxlaan/Koningslaan 
op het Verzetsplein

Elizabetlaan ter hoogte van Vlaamspad

Zegemeer ter hoogte van Sportlaan

Albertlaan ter hoogte  
van het gemeentehuis

Gemeenteplein ter hoogte 
van Oude Tramweg

Zegemeer ter hoogte van Georginapad

Hoek Cottagepad met Franspad

Yzerpark ter hoogte van Ieperstraat

Vlierpad

Parking Stormmeeuw

Pastoor de Neveplein

Elizabetlaan ter hoogte van La Réserve

Elizabetlaan ter hoogte van Bayauxlaan

Markt Heist

WAAR BEVINDEN 
DE HONDENHOEKJES ZICH?

Elizabetlaan ter hoogte van de Polderstraat
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C A M P A G N E  M O O I M A K E R S

GOOI AFVAL NIET  
OP DE GROND
De gemeente Knokke-Heist greep de handhavingsweek 
van Mooimakers aan om het probleem van sluikstorten 
in en rond de openbare afvalkorven en glasbollen aan 
te kaarten. Veel mensen denken namelijk dat het geen 
kwaad kan om een klein zakje huisvuil op straat te 
gooien of in een openbare vuilnisbak te droppen.  
Maar afval achterlaten is hetzelfde als sluikstorten.  
En dat kan een boete tot 250 euro opleveren!

Niemand vindt het aangenaam om in straten, op pleinen 
of andere openbare plaatsen afval te zien liggen. Het 
straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Het heeft 
ook een grote negatieve impact op het milieu. Denk 
maar aan de alom gekende plasticsoep, dieren die 
verstrikt geraken in zwerfvuil of het per ongeluk opeten. 
Daarnaast is al het materiaal dat als zwerfvuil en sluik-
stort wordt meegenomen, verloren voor recyclage.

Een team van 9 GAS-vaststellers en evenveel vrijwil-
ligers ging tussen 30 september en 20 oktober 2019 
dagelijks de baan op om een 30-tal hotspots te con-
troleren. Zo ontdekten heel wat foutief gestald afval en 
konden 7 overtreders betrappen.

WEES BEWUST  
VAN JE GEDRAG
De campagne draait echter om meer  
dan enkel overtreders betrappen. Met de actie  
willen we mensen bewust maken van hun gedrag. 
Overtreders moeten ervaren dat sluikstorten of zwerf-
vuil achterlaten op het openbaar domein niet kan, door 
hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, het 
zichtbaar opruimen van het afval, sociale controle, …

Huishoudelijk afval hoort niet thuis in de openbare 
afvalkorven, maar moet je tijdens de ophaalrondes in 
een reguliere afvalzak van 15, 30 of 60 liter van de 
gemeente Knokke-Heist aanbieden. Deze zijn te ver-
krijgen in de meeste warenhuizen en bij AGSO Knokke-
Heist, of kunnen bij Toerisme Knokke-Heist ook per 
stuk worden aangekocht.  

Zwerfvuil en sluikstorten kost de lokale en andere over-
heden handenvol geld dat op een andere manier beter 
kan besteed worden. Het gemeentebestuur blijft dan 
ook inzetten op de aanpak van sluikstort en zwerfvuil 
met verdere sensibiliserings- en handhavingsacties.

AFVAL WEGGOOIEN?
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Hou de 
gemeente 

proper en laat 
nooit afval 

achter.
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Herrieschoppers 
zijn niet 
welkom in  
de glasbol.

Borden, tassen en ovenschotels 
horen niet thuis in de glasbol.  
Stop ze goed verpakt bij het restafval 
of breng ze naar het recyclagepark.

GLASBOLLEN
WEES EEN GOEDE BUUR EN  
LET OP HET UUR. 
Respecteer niet alleen de sorteerregels, maar 
ook de uren van de glasbol. Glas weggooien 
maakt namelijk wel wat lawaai. ‘s Avonds laat 
of ‘s ochtends vroeg glasafval wegdoen, is dan 
ook niet respectvol naar de buurtbewoners toe.  

Gooi je glasafval weg tussen 8.00 uur en 
22.00 uur. Houd ook jij hier rekening mee? 
Bedankt! 

GEEN BROL ROND DE GLASBOL. 
Voor sluikstorten kan je een boete krijgen tot 
€ 250. Glasbol vol? Neem je glas terug mee 
naar huis en kom een andere keer opnieuw 
langs. Of passeer even langs het recyclage-
park tijdens de openingsuren.

TIP
Verzamel je glasafval thuis in 

een plastic bak. Je neemt de bak 
makkelijk mee naar de glasbol.  

Na je bezoek aan de glasbol, maak 
je de bak snel proper en je kan 

opnieuw beginnen. Zo heb je geen 
extra afval aan kartonnen dozen 

of plastic zakken.

G L A S B O L L E N



K R U I S W O O R D R A A D S E L

 1. De D van PMD staat voor 

 2. De M van PMD staat voor  verpakkingen.

 3. Aardappelschillen gooi je op de 

 4. Deze rare letter is de voorlaatste letter van het alfabet.

 5. Glazen flessen en bokalen gooi je in een 

 6. KGA staat voor Klein  Afval.

 7. D P van PMD staat voor  flessen en flacons.

 8. P&K staat voor papier en 

 9. De PMD- zak noemen we soms ook de  zak.

 10. GFT betekent: Groenten-fruit- en -afval.

1

2
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4

5

6

7

8

9
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KRUISWOORDRAADSEL
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Kerstbomen

Heb jij een echte kerstboom  
in huis? Dan hoef je deze niet 
ieder jaar mee te geven met  

de kerstboomophaling.  
Als je je kerstboom goed 

verzorgt tijdens de feestdagen, 
dan kan je hem nadien gewoon 

in je tuin planten. 

• Koop een kerstboom met wortels en een 
flinke kluit aarde eraan.

• Zet de kerstboom niet te dicht bij de ver-
warming. Dit droogt de boom uit en doet de 
naalden uitvallen. 

• Plaats de boom op een plaats met veel licht, 
maar niet in de zon. 

• Zet de boom niet in de tocht, zo droogt hij uit. 

• Zorg ervoor dat de lucht in de kamer niet te 
droog is. 

• Is de kerstboom gepot, dan mag u hem  
meteen water geven. Dagelijks een halve  
tot 1 liter water. 

• De pot moet groot genoeg zijn. Rondom de 
wortels moet u nog genoeg aarde kunnen 
toevoegen. 

• Zet de boom na de feestdagen eerst in een 
koele ruimte voor hij weer naar buiten gaat. 

• Probeer zoveel mogelijk aarde rond de  
wortels mee in de grond te steken.  
Zo blijven de wortels beter beschermd. 

• Doe er wat compost of potgrond bij. 

ENKELE
TIPS

Indien je deze tips toepast kan je misschien 
je kerstboom volgend jaar opnieuw in huis 
plaatsen. Dit is niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor je portemonnee. 

Heb je geen tuin? Vervang een boom dan 
eens door andere creatieve oplossingen om 
de kerstsfeer in huis te halen. 

Heb je geen andere mogelijkheid dan je 
kerstboom mee te geven tijdens de ophaling? 
Verwijder dan zeker alle potten, houten 
kruisen en versieringen én de boom mag een 
maximale lengte van 1,5 meter hebben. 

 De kerstboomophalingen 
gaan door 

op vrijdag 10 januari 
en vrijdag 17 januari.



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

Ophaling
tuinafval

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



AGSO KNOKKE-HEIST

‘T WALLETJE 104 BUS 101

8300 KNOKKE-HEIST

35 beurten
1 week 1  3 jan
2 Week 6  7 feb
3 Week 10  6 maart 
4 Week 12  20 maart
5 Week 14  3 april 
6 Week 15  10 april 
7 Week 16  17 april 
8 Week 17  24 april
9 Week 19  8 mei 

10 Week 20  15 mei
11 Week 21  22 mei 
12 Week 22  29  mei
13 Week 23  5 juni
14 Week 24  12 juni
15 Week 25  19 juni
16 Week 26  26 juni
17 Week 27  3 juli
18 Week 28  10 juli
19 Week 29  17 juli
20 Week 30  24 juli
21 Week 31  31 juli
22 Week 32  7 augustus
23 Week 33  14 augustus 
24 Week 34  21 augustus
25 Week 35  28 augustus
26 Week 36  4 september 
27 Week 37  11 september 
28 Week 38  18  september
29 Week 39  25  september 
30 Week 41  9 oktober 
31 Week 42  16 oktober 
32 Week 43  23  oktober 
33 Week 45  6 november 
34 Week 48  26 november
35 Week 49  4 december 

OPHALING 2020 
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  3 jan
2 Week 6  7 feb
3 Week 10  6 maart
4 Week 12  20 maart
5 Week 14  3 april
6 Week 16  17 april
7 Week 19  8 mei
8 Week 21  15 mei
9 Week 23  5 juni

10 Week 24  12 juni
11 Week 26  26 juni
12 Week 27  3  juli
13 Week 28  10 juli
14 Week 30  24 juli
15 Week 32  7 augustus 
16 Week 34  21 augustus
17 Week 35  28 augustus 
18 Week 36  4 september
19 Week 38  18 september
20 Week 41  9 oktober
21 Week 43  23 oktober
22 Week 45  6 november 
23 Week 48  26 november
24 Week 49  4 december 

KOSTPRIJS ABONNEMENT

1 CONTAINER
240 LITER

2 CONTAINERS
2 X 240 LITER

Tweewekelijkse 
ophaling
24 beurten

€ 221 € 339

Wekelijkse  
ophaling
35 beurten

€ 322 € 495

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


