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V O O R W O O R D

Beste lezer

2021 was een belangrijk jaar voor de afdeling afvalbeer van AGSO Knokke-Heist.  
Er werden heel wat verbeteringen doorgevoerd rond de ophaling en inzameling  
van het afval in Knokke-Heist. 

Zo werd in april gestart met de ophaling van de Nieuwe Blauwe Zak. Dankzij techno-
logische evoluties kan nu heel wat meer plastiek gerecycleerd worden en kunnen dus 
veel meer plastiek verpakkingen bij het PMD. Dit zien we nu al terug in de tonnage-
cijfers van ons restafval. Met de Nieuwe Blauwe Zak zou elke inwoner zo’n 8 kg minder 
restafval hebben. 

In september voerden we nieuwe openingsuren in op het recyclagepark om de wacht-
tijden te reduceren. Doordat het park nu doorlopend openblijft over de middag kunnen 
bezoekers er de hele dag terecht. Maar denk eraan: een vlot bezoek aan het recyclage-
park begint al bij je thuis. Sorteer vooraf, zodat je op het recyclagepark niet meer 
hoeft uit te zoeken wat waar moet. De sorteerregels omtrent bouw- en sloopafval zijn 
vanaf 1 december ook strenger geworden. Check zeker het artikel op blz. 4 om verrassingen 
op het recyclagepark te vermijden. 

Afval voorkomen is nog altijd de beste remedie. Daar geven we jullie in dit magazine 
slimme tips over mee. Alles wat we zelf kunnen sorteren en recycleren, moet niet 
verbrand worden, en is dus beter voor het milieu!

Naar goede gewoonte vinden jullie in het midden van dit magazine de afvalkalender 
terug voor het jaar 2022. Op de achterkant vind je de nieuwe sorteerregels voor PMD. 

AGSO Knokke-Heist zal ook in 2022 blijven verder werken aan een verantwoord afval-
beheer. Inmiddels wens ik iedereen veel inspiratie voor de organisatie van afvalarme 
eindejaarsfeesten. 

Veel leesplezier,
Piet De Groote
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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Beste lezer

Dankzij enkele nieuwe ingrepen verdwijnt 
ons afval steeds meer uit het straatbeeld. 
In april konden we de eerste nieuwe onder-
grondse container voor restafval in gebruik 
nemen. Tegen de zomer werden alle betaal-
containers, samen met de kritische locaties 
voor glascontainers, vernieuwd. Ook dit 
najaar gaat de uitrol van de ondergrondse 
containers verder. 

We konden deze zomer al vaststellen dat 
de nieuwe containers bijdragen aan een 
nog properder Knokke-Heist. Voor de aanpak 
van sluikstort en zwerfvuil gingen we een 
unieke samenwerking aan met de politie-
zone Damme-Knokke-Heist. De inzet van het 
cameranetwerk speelt hierbij een belang-
rijke rol. Intussen konden we zo een achttal 
overtreders betrappen. Lees er alles over 
op blz. 8.

In 2022 komen er nog meer ondergrondse 
containers en zal ook het cameranetwerk 
uitbreiden. Op termijn zal de gemeente 
Knokke-Heist uitgerust zijn met 115 onder-
grondse containers. Vanaf volgend jaar zal 
het ook mogelijk zijn elektronisch te betalen 
voor de betaalcontainers. 

Uiteraard blijft goed sorteren bij u thuis nog 
steeds de boodschap. Het kan een groot 
rendement opleveren voor enkele specifieke 
afvalstromen. 

Fijne eindejaarsfeesten, en … breng daarna 
uw glas- en restafval naar onze nieuwe 
ondergrondse containers!

Anne Vervarcke
Schepen Milieu en Natuur
Bestuurder AGSO Knokke-Heist

Bouw- en 
sloopafval: 
sorteren 
om beter te 
recycleren

We gaan steeds meer oude gebouwen 
renoveren, een goede zaak in onze toch 
al overbebouwde regio. Keerzijde van de 
medaille is dat hierdoor heel wat bouwpuin 
vrijkomt. Om de afvalberg onder controle te 
houden, is recyclage van de verschillende 
fracties essentieel. Goed sorteren van uw 
bouw- en sloopafval is dus de boodschap!

Bouw- en sloopafval is een verzamelnaam voor alle fracties 
die bij afbraakwerken kunnen vrijkomen. Bouwpuin bestaat 
voor 90% uit beton-, metselwerk- en asfaltpuin. Dit wordt 
ook de steenachtige fractie genoemd. Daarnaast bevat het 
een restfractie, waaronder hout, kunststoffen, metaal, 
roofing, gips, kalk, ... Om de recyclage mogelijk te maken,  
is het van belang dat deze steenachtige fractie zo zuiver 
mogelijk is. Kalk en keramiek, bijvoorbeeld, kunnen voor 
verzakkingen zorgen indien ze hergebruikt worden in be-
paalde toepassingen. Daarom worden zaken zoals gipsplaten 
en roofing niet toegelaten bij het recycleerbaar bouwafval. 
Die worden afzonderlijk ingezameld.

87% van het 
bouwafval wordt 
gerecycleerd en 

hergebruikt in  
de (wegen)bouw
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S O R T E R E N

WAT MAG WEL? WAT MAG NIET?

Betonpuin, bakstenen, marmer, arduin, 
dakpannen, stoepdallen, cement-
gebonden tegels, zand, stabilisé, graniet

Asfalt, gelplaten, eterniet, menuiserite 
(> asbestcement), glaswol, gyproc, 
gipsplaten (> gipsafval), plastic, 
roofing, aarde, behangpapier, metaal, 
hout, papier, ytong, porselein, keramiek  
(> niet recycleerbaar afval), gemengde 
fractie van aarde en steenpuin (> aarde)

Door een verstrenging van de controles 
op bouw- en sloopafval door OVAM zal er 
op het recyclagepark van Knokke-Heist 
ook strenger worden toegezien op de 
zuiverheidsgraad van aangeleverde 
bouw- en sloop afval. Concreet betekent 
dit dat je thuis best al voorsorteert. 

HOE AANBIEDEN? 
Kleine hoeveelheden bouw- en sloop-
afval kan u kwijt op het recyclagepark. 
Voor grotere hoeveelheden doet u best 
een beroep op een containerdienst.

Deponeer de verschillende fracties bouw- 
en sloopafval in de aparte containers op 
het recyclagepark.

Zijn er bij uw bouw- of verbouwingswerken 
afvalstoffen vrijgekomen die niet thuishoren 
onder één van de bovenvermelde catego-
rieën. Deponeer deze afvalstoffen hier:

• Lege zakken cement: grofvuil
• Isolatiemateriaal: grofvuil
• Plastiek rond een palet of andere  

folie’s die niet vervuild zijn: gemengde 
kunststoffen

• Vensterglas: vlakglas
• Witte isomo met bolletjesstructuur: 

piepschuim (eps)
• Gekleurde eps of piepschuim: grofvuil

KOPLOPER IN RECYCLEREN 
VAN BOUWAFVAL
Jaarlijks produceren we zo’n 800 kg 
bouwafval per persoon. In Vlaanderen 
komt dit neer op 5 miljoen ton. Dat is 
de oppervlakte van 10 voetbalvelden 
puin van 30 meter hoog! Gelukkig zijn 
er steeds meer recyclagetoepassingen 
mogelijk. Tegenwoordig wordt jaarlijks 
zo’n 87% van het bouwafval gerecy-
cleerd, steeds met toepassingen in de 
(wegen)bouw. Samen met Denemarken 
en Nederland is Vlaanderen één van de 
koplopers op dit vlak.

Nieuwe toepassingen in  
de (wegen)bouw:

• Betonpuingranulaten: toepassingen 
in funderingen en in schraal beton.

• Metselwerkpuingranulaten: vooral 
gebruikt in onderfunderingen.

• Puinbreekzand: gebruikt als op-
hogings materiaal, onderfundering, in 
stabilisé, schraal funderingsbeton of 
betonstraatstenen.

STRENGERE CONTROLES 
Omdat enkel zuiver bouw- en sloopafval 
kan gerecycleerd worden tot nieuwe 
materialen zijn er vanaf 1 december 
strengere controles. Wie zich aanmeldt 
op het recyclagepark met vervuild 
bouw- en sloopafval zal dit enkel nog 
kunnen deponeren tegen het tarief van 
184 euro/m³ of 92 euro per 1/2m³. 

Heeft u een grote hoeveelheid vervuild 
bouw- en sloopafval dan kan het voor-
deliger zijn om dit te laten verwerken 
door een privé-afvalverwerker. 

Denk bij het renoveren even na of bepaalde 
materialen die op de ene plaats weg moeten 
een tweede leven kunnen krijgen elders 
in huis. Dit kan een uniek karakter aan uw 
woning geven en zal u ook geld besparen. 

TIP
Recycleer 
terwijl u 

verbouwt.
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Belangrijk nieuws 
van het recyclagepark

RUIMERE OPENINGSUREN
Sinds 1 september is het recyclagepark ook open over de middag. 
Samen met de avondopening op donderdag moeten deze ruimere 
openingsuren de wachttijden verminderen. 

Doorlopend open
Het recyclagepark is doorlopend open van dinsdag tot en met 
zaterdag. Op donderdag zelfs tot 19.45u. Op zondag en maandag 
is het park gesloten. 

Dit zijn de nieuwe openingsuren

Maandag Gesloten

Dinsdag 10.00u – 16.45u

Woensdag 10.00u – 16.45u

Donderdag 10.00u – 19.45u

Vrijdag 10.00u – 16.45u

Zaterdag 10.00u – 16.45u 

Zondag Gesloten

AANGEPASTE RICHTLIJNEN
Veiligheidsrichtlijnen in verband met corona:
• Mondmasker niet meer verplicht, maar wel aangeraden;
• Respecteer alle basis hygiënemaatregelen (afstand, handen 

wassen, …);
• Sta niet met andere bezoekers rond dezelfde container;
• Het aantal toegelaten wagens op de site werd terug opge-

trokken naar 30 wagens tegelijk. Fietsers en voetgangers 
schuiven mee aan tussen de wagens. 

LET OP: check steeds de website of onze Facebookpagina 
voor de meest actuele coronarichtlijnen!

Andere richtlijnen om rekening mee te houden:

• Toegang enkel met uw persoonlijke toegangsbadge;
• Elektronisch betalen voor een betalende fractie blijft behouden 

voor een vlotte doorstroming aan het ingangsloket. 
• Beperk het aantal afvalstromen. De sorteerregels blijven 

nog steeds van kracht.
• Wacht tot de container van jouw keuze vrij is en je een  

teken krijgt van de parkwachter. 
• Volg de instructies van de parkwachters stipt op!
• Heeft u bouw- of sloopafval? Lees dan ook de richtlijnen  

op blz. 4.

TOEGANGSBADGE VERPLICHT
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.

BEREID UW BEZOEK VOOR
Een vlot bezoek aan het recyclagepark begint al bij u thuis. 

• Sorteer reeds thuis zodat u op het recyclagepark zelf niet 
meer hoeft te zoeken waar wat moet. 

• Hou bij het inladen van uw wagen ook reeds rekening met 
de structuur van het recyclagepark. Wat u het eerst moet 
uitladen ligt best vooraan zodat u niet nodeloos rond moet 
rijden op het recyclagepark.

Voor meer comfort en 
veiligheid zijn er een 
aantal aanpassingen 

gebeurd in het 
recyclagepark  

van Knokke-Heist. 

Dit moet u zeker weten 
voor uw volgende bezoek:
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AANVRAAG KAART  
RECYCLAGEPARK
Om de aanmelding aan het recyclagepark vlot te laten 
lopen wordt er gebruik gemaakt van een toegangs-
badge. 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  
eigendomsakte of uw laatste bewijs van betaling belas-
ting 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 in-
dien u recent eigenaar bent geworden van een tweede 
verblijf. Indien u dit nog niet hebt gedaan kan er geen 
toegangskaart 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 huur-
contract 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 mee-
brengen bij uw eerste bezoek.

TIP
Zijn jouw spullen  

wél herbruikbaar? 
Breng ze naar  

de Kringwinkel,  
daar krijgen ze een 

tweede leven!
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Dankzij de unieke 
samenwerking tussen 

politie en AGSO Knokke-
Heist zullen overtreders 
sneller geïdentificeerd 

worden.

Stel je zelf  
sluikstort vast?

Meld het ons via  
www.knokke-heist.be/iets-melden 

zodat we het kunnen  
laten weghalen.

Wie  
sluikstort, 
is gezien
Sluikstort blijft bij veel inwoners een 
grote ergernis. Hoewel het uiteraard 
verboden en strafbaar is, blijkt het 
vaak moeilijk om de overtreders 
te identificeren. Daarom werkt 
AGSO Knokke-Heist nu samen met 
de politiezone Damme / Knokke-
Heist om hun camerabeelden uit 
te wisselen. Zo zullen overtreders 
sneller geïdentificeerd kunnen 
worden.

De politiezone bouwt al sinds 2006 haar camera-
netwerk uit. De camera’s worden ingezet bij de 
uitoefening van het politiewerk, en nu ook voor 
de aanpak van sluikstort en zwerfvuil. Tussen  
de politiezone en AGSO Knokke-Heist werden ook 
afspraken gemaakt om de afhandeling van de 
vaststellingen vlot en efficiënt te laten verlopen. 
Dankzij deze unieke samenwerking werden op 
korte tijd al acht overtreders betrapt en aangepakt.

CAMERA’S BIJ ALLE 
GLASCONTAINERS
De ondergrondse containers waar AGSO Knokke-
Heist in investeerde hebben heel wat voordelen: 
ze zijn geluiddempend en verstoren het straat-
beeld niet. In juni werden de eerste nieuwe 
ondergrondse containers in gebruik genomen. In 
totaal komen er 115 van dit type afvalcontainers. 

Bij een goed en normaal gebruik zorgen de on-
dergrondse containers niet voor overlast in de 
buurt. We treffen op die plekken echter heel wat 
zwerfvuil en sluikstort, van lege bakken en dozen 
tot grote kisten vol glas. De sites met glascontai-
ners worden dan ook allemaal opgenomen in het 
cameranetwerk. Wie dus afval achterlaat aan een 
glascontainer, riskeert een GAS-boete. 
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IN DE KEUKEN
In plaats van keukenresten in de rest-
afvalzak te deponeren… 
• …probeer restjes te verwerken in 

een nieuw gerecht. Of beschouw ze 
als een tussendoortje. 

• …overweeg kippen. Ze zijn dol op 
je keukenafval en bedanken je met 
verse eieren. 

• Doe groente- en fruitafval in een 
compostbak. Zo maak je de beste 
compost voor je tuin!

IN DE TUIN
Tuinafval kan je naar het recyclagepark 
brengen of laten ophalen door een com-
fortdienst. Maar met deze tips zal dit 
zelfs niet meer nodig zijn: 
• Gemaaid gras mag, samen met 

keuken afval in een compostbak.  
Of gebruik een mulchmaaier.  
Het versnipperde gras verteert  
vanzelf op het gazon.

• Snoeihout kan je verhakselen en als 
bodembedekker tussen struiken leg-
gen. Dit beschermt tegen droogte en 
onkruid. 

Vindingrijke tips 
om afval 
te voorkomen
‘Afval dat er niet is’ is nog altijd de beste manier  
om afval te voorkomen. Met deze tips zal je zoveel  
minder moeten weggooien:

IN JE KLEERKAST
In Knokke-Heist kan je textiel in een 
gesloten zak deponeren in één van  
de textielcontainers. Maar, je kan oude 
kleren ook een tweede leven geven:
• Breng ze naar de Kringwinkel.  

Zo maak je er nog iemand anders  
blij mee.

• Probeer (of laat) je kleren herstellen. 
• Bewaar oude lakens. Ze komen goed 

van pas om vloer en meubelen  
te beschermen tijdens werken aan  
de woning. 

IN DE WINKEL
In Knokke-Heist kan je sinds april veel 
meer plastic verpakkingen meegeven in 
de Nieuwe Blauwe Zak. Maar, ook hier: 
hoe minder plastic je in huis haalt, hoe 
minder snel je blauwe zak gevuld zal 
zijn. Kijk in de winkel dus vooral naar 
alternatieven voor plastic verpakking. 
• Gebruik altijd herbruikbare zakjes als 

je boodschappen doet, zeker voor 
groenten en fruit. 

• Koop zoveel mogelijk grote verpak-
kingen in plaats van kleine verpak-
kingen. 

• Drink kraanwater! Het is gezond, 
beter voor je portemonnee en je ver-
mijdt een hoop verpakkingsafval. 

BEWUST SORTEREN, 
BETER RECYCLEREN
Huisvuil wordt verbrand. Dat kunnen we 
beperken door beter te sorteren. Heel 
wat afval kan je kosteloos deponeren  
op het recyclagepark, zoals
• oude batterijen en elektrische toe-

stellen. 
• wijnkurken! Van kurk wordt nieuwe 

kurk gemaakt. 

TIP
Pimp je kraantjeswater.

Vul een karaf met kraanwater  
en bewaar deze in de koelkast.  
Voeg komkommerschijfjes en 
citroengras toe voor een frisse  
smaak. Met verse gember en 

granaatappel krijgt  
het meer pit.

Samen voor  
een proper  

Knokke-Heist!
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Eerste ondergrondse 
glascontainers 
in gebruik genomen
AGSO Knokke-Heist is volop bezig met het installeren van ondergrondse glascontainers. Verspreid over 
het grondgebied komer er in totaal 115 van deze innovatieve, discrete containers. Waar mogelijk 
en aangewezen wordt er ook een betaalcontainer voor restfractie bijgeplaatst. De eerste nieuwe 
glascontainers werden voor de zomer al in gebruik genomen en worden veelvuldig gebruikt.

DISCREET EN INNOVATIEF
De nieuwe containers ogen esthetisch mooi, zijn geluiddem-
pend en verstoren het straatbeeld van Knokke-Heist niet. Bij 
een goed en normaal gebruik zorgen de glascontainers niet 
voor overlast in de buurt. Doordat de containers ondergronds 
en geïsoleerd zijn, is de geluidshinder beperkt. 

Alle containers werden uitgerust met vulgraadsensoren zodat 
de ledigingen op tijd worden uitgevoerd. Waar nodig zullen de 
locaties uitgerust worden met camerabewaking zodat er snel 
opgetreden kan worden tegen sluikstorten en misbruik. Lees 
meer hierover op blz. 8.

Dankzij een tijdslot zal je in het centrum dagelijks je glas kwijt 
kunnen tussen 8 uur en 22 uur. Buiten deze uren wordt de 
container automatisch vergrendeld om de nachtrust van de 
buurt te garanderen. 

WAAR VIND JE DE GLASCONTAINERS?
In 2022 zullen nog meer ondergrondse glascontainers geplaatst 
worden. Momenteel vind je de nieuwe ondergrondse containers 
reeds op volgende locaties op de pagina hiernaast.

RESTAFVAL CONTAINER

Hoe biedt u aan?
1. Muntstukken van 10 ct tot € 2 inwerpen tot een 

totaal van € 2 (geen teruggave)
2. Kantelklep openen
3. Restafval in zak deponeren (max. 60 liter)
4. Kantelklep terug sluiten

Wat mag?
Enkel restafval in een gesloten zak

AFVAL ACHTERLATEN NAAST DE CONTAINER  
IS STRAFBAAR. BOETES TOT € 250

GLASCONTAINER

Hoe biedt u aan?
1. Kantelklep openen
2. Glas inwerpen
3. Kantelklep terug sluiten

Glas inwerpen tussen 22u ‘s avonds en 8u ‘s morgens is verboden. 
De kantelklep is tijdens deze uren automatisch vergrendeld.  
Toch glas deponeren tussen 22u en 8u? Afval drive-outs Bronlaan  
en Van Nieuwenhuysestraat zijn 24u/24u open.

Wat mag?
Lege glazen flessen en bokalen zonder doppen of deksels
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LOCATIES ONDERGRONDSE 
CONTAINERS

L E G E N D E

  GLASCONTAINER

  GLASCONTAINER + BETAALCONTAINER RESTAFVAL

  DRIVE OUT (24U/24U EN 7 DAGEN OP 7)

U P D A T E :  0 9 / 2 0 2 1
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Gratis
opruimmateriaal
voor ploggers
Ploggers? Dat zijn joggers of wandelaars die op hun route 
zwerfvuil verzamelen. Het is een Scandinavisch fenomeen 
dat we in Knokke-Heist volop ondersteunen.

‘Ploggen’ is een samentrekking van jogging en plocka (verzamelen in 
het Zweeds). Al joggend of wandelend verzamel je afval. 

In Knokke-Heist kan je gratis plogmateriaal, zoals vuilniszakken,  
een grijper en een hesje, ontlenen. Je kan het materiaal  
ophalen op 5 locaties: 

• Toerisme Knokke: dagelijks van 8.30u tot 18u 

• Toerisme Heist: dagelijks van 9u tot 12.30u  
en van 13.30u tot 17.30u

• Bib Knokke: maandag tot vrijdag van 10u tot 19u,  
op zaterdag van 10u tot 17u 

• Sportcentrum Stormmeeuw: maandag tot zaterdag  
van 8u tot 23u, zondag van 9u tot 19u

• Sociaal Huis: maandag tot vrijdag van 9u tot 12.30u  
en van 13.30u tot 16u.

Samen 
zeggen wij 
nee tegen 
zwerfvuil!



13

P L O G G E N

App toont waar 
zwerfvuil ligt
Bij het plogmateriaal ontvang je ook een folder met alle informatie 
over een app waarin je kan aangeven welke buurt je onder handen 
nam. De WePlog-app heeft ook een praktisch kleurensysteem 
(rood – oranje – groen) dat toont welke straten in Knokke-Heist 
het meest nood hebben aan een plogbeurt. 

Download de WePlog-app via de Google Play Store  
of de iOs App Store. 
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WANNEER? 
• Elke vrijdag
• Enkel 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;
• vloerbekleding;
• matrassen; 
• plastieken buizen;
• houten planken;
• …

LET OP: 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.

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

HOE AANVRAGEN ?
1. Vul het formulier in dat u kan downloaden op de web-

site: www.agsoknokke-heist.be/of bel 050/442.500.

2. U zal dan een overschrijvingsformulier ontvangen. 
Pas na overschrijving komt u op de lijst van  
de ophaalronde.

3. Betaalde u vóór voor de woensdag, dan zal de opha-
ling de daaropvolgende vrijdag plaatsvinden.

In woonwijken 
staan geen 
vuilnisbakken
Je ziet ze in winkelstraten, aan stations, bij openbare  
gebouwen... Maar waarom staan er geen vuilnisbakken  
in woonwijken?

Wel, daar is een goede reden voor. In woonwijken passeert 
vooral volk dat er woont. Buurtbewoners kunnen hun afval 
makkelijk mee naar huis nemen.

Meer nog, als er wél vuilnisbakken zouden staan, zou er 
overlast kunnen ontstaan. Want vuilnisbakken in woonwijken 
trekken huishoudelijk afval aan. En dat willen we uiteraard 
allemaal vermijden.

Ophaling 
groot 
huisvuil 

Wist u dat AGSO Knokke-Heist – op aan-
vraag en tegen betaling – groot huisvuil op-
haalt aan huis? Hieronder alle informatie:

Gooi je afval dus niet  
op de grond als je geen 
vuilnisbak vindt, maar 

neem het mee naar huis. 

Kleine daad, 
groot resultaat



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 de factuur. 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.



T U I N A F V A L

AGSO KNOKKE-HEIST

‘T WALLETJE 104 BUS 101

8300 KNOKKE-HEIST

35 beurten

1 week 3  21 januari 
2 week 7  18 februari 
3 week 10  11 maart 
4 week 12  25 maart 
5 week 14  8 april 
6 week 15  15 aril 
7 week 16  22 april 
8 week 17  29 april 
9 week 18  6 mei 

10 week 20  13 mei 
11 week 21  20 mei
12 week  22  3 juni
13 week 23  10 juni 
14 week 24  17 juni 
15 week 25  24 juni 
16 week 26  1 juli 
17 week 27  8 juli 
18 week 28  15 juli 
19 week 29  22 juli 
20 week 30  29 juli 
21 week 31  5 augustus
22 week 32  12 augustus
23 week 33  19 augustus 
24 week 34  26 augustus 
25 week 35  2 september 
26 week 36  9 september 
27 week 37  16 september 
28 week 38  23 september 
29 week 39  30 september 
30 week 41  7 oktober 
31 week 42  21 oktober
32 week 44  4 november 
33 week 46  18 november 
34 week 48  2 december 
35 week 50  16 december 

OPHALING 2022 
TUINAFVAL
24 beurten 

1 week 3  21 januari 
2 week 7  18 februari 
3 week 10  11 maart 
4 week 12  25 maart
5 week 14  8 april 
6 week 16  22 april
7 week 17  29 april 
8 week 18  6 mei
9 week 20  20 mei 

10 week 22  3 juni
11 week 24  17 juni 
12 week 26  1 juli 
13 week 28  15 juli 
14 week 30  29 juli 
15 week 32  12 augustus
16 week 34  26 augustus
17 week 35  2 september
18 week 36  9 september 
19 week 38  23 september 
20 week 41  7 oktober 
21 week 44  4 november
22 week 46  18 november 
23 week 48  2 december
24 week 50  16 december 

KOSTPRIJS ABONNEMENT

1 CONTAINER
240 LITER

2 CONTAINERS
2 X 240 LITER

Tweewekelijkse 
ophaling
24 beurten

€ 239 € 368

Wekelijkse  
ophaling
35 beurten

€ 349 € 536

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/afval

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

Tel.: 050 44 25 00 


