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Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer 
zet ik het oud papier buiten? Waar blijf ik met mijn oude batterijen? De 
antwoorden zitten in je broekzak, dankzij Recycle!

Download Recycle!

In samenwerking met Bebat en Recupel

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren 

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer 
zet ik het oud papier buiten? Waar blijf ik met mijn oude batterijen? De 
antwoorden zitten in je broekzak, dankzij Recycle!

Download Recycle!

In samenwerking met Bebat en Recupel

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de  
dichtsbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik oud papier 
buiten? Waar blijf ik met mijn oude batterijen?  
De antwoorden zitten in je broekzak, dankzij Recycle!

In samenwerking met Bebat en Recupel

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



V O O R W O O R D

Beste lezer,

Het college van burgemeester en schepenen en onze diensten hebben in deze moeilijke 
tijden alles in het werk gesteld opdat onze inwoners, verblijvers en toeristen ook deze 
zomer opnieuw kunnen genieten van al het moois wat Knokke-Heist te bieden heeft. 

We kunnen er samen een heerlijke zomer van maken mits iedereen nauwgezet en  
in respect voor de gezondheid van anderen alle veiligheidsmaatregelen naleeft. 

Knokke-Heist wil haar reputatie als nette en propere badstad uiteraard niet kwijt. 
Dit vertaalt zich in propere en goed onderhouden straten en pleinen die dagelijks  
door onze mensen worden gereinigd.

Om zwerfvuil te voorkomen, staan in Knokke-Heist maar liefst 500 vuilnisbakken. 
Een geweldig team zorgt samen met de gemeentelijke veegdienst er elke dag voor  
dat deze geleegd worden. We laten jullie dan ook graag kennismaken met twee van 
deze formidabele medewerkers.

De nieuwe uitgebreide P+MD zak werd in Knokke-Heist nog niet ingevoerd. In dit maga-
zine zetten we nog even op een rij wat wel en niet toegelaten is. 

Bij een aangename zomer denken we ook aan zonnige dagen zonder regen. AGSO 
houdt daarom de drinkwaterreserves nauwlettend in de gaten. Drinkwater is kostbaar 
en onmisbaar. We geven jullie dan ook graag tips om er zuinig mee om te springen.  

Tot slot wens ik u allen een veilige en mooie zomer toe! 

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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P+MD
Nieuwe 
‘blauwe zak’ 
nog niet voor 
Knokke-Heist!
Fostplus heeft de ambitie om de inzameling 
van PMD uit te breiden tot alle plastic ver-
pakkingen. Harde plastics, zoals onder andere 
botervlootjes, yoghurtpotjes, bakjes, … 
en zachte plastics, zoals plastic zakjes en 
verpakkingsfolie, zullen in de toekomst 
allemaal in de P+MD zak mogen. In bepaalde 
steden en gemeenten heeft de nieuwe ‘blauwe 
zak’ reeds zijn intrede gemaakt, maar nog niet 
in Knokke-Heist. 

WAAROM KOMT ER EEN NIEUWE BLAUWE ZAK? 
De PMD-zak werd meer dan 20 jaar geleden ingevoerd. Door 
gebruikte verpakkingen selectief in te zamelen, kunnen  
ze gerecycleerd en opnieuw ingezet worden als grondstof. 
In die 20 jaar heeft de technologie niet stilgestaan. Dankzij 
nieuwe ontwikkelingen is het vandaag mogelijk om meer 
plastic verpakkingen te recycleren dan vroeger. Door deze 
in de toekomst toe te laten in de PMD-zak, zal er nog meer 
gerecycleerd kunnen worden. Op deze manier gaan er minder 
materialen verloren.

WANNEER MAG KNOKKE-HEIST DE NIEUWE 
BLAUWE ZAK VERWACHTEN? 
De uitrol gebeurt stapsgewijs. Fostplus introduceerde de P+MD 
zak in juni 2019 in bepaalde regio’s in Vlaanderen. Om deze 
nieuwe plastics te recycleren moeten er nieuwe sorteer-
installaties gebouwd worden. De bouw van de installatie die 
het P+MD van Knokke-Heist zal moeten verwerken, is momen-
teel nog niet voltooid. Voor Knokke-Heist wordt verwacht dat we 
pas vanaf 2021 van start kunnen gaan met de nieuwe blauwe 
zak. Van zodra de exacte startdatum gekend is, ontvangen 
alle inwoners de nodige info.

IN AFWACHTING VAN DE NIEUWE BLAUWE ZAK,  
WAT MAG ER DAN WEL IN DE PMD-ZAK VAN 
KNOKKE-HEIST? 
Knokke-Heist moet dus nog even geduld hebben voor we meer 
in de blauwe zak mogen steken. Sorteer deze zomer dus zeker 
nog volgens de gekende sorteerregels.

Beste Lezer,

Jaar na jaar zien we dat er steeds minder afval 
ingezameld wordt in Knokke-Heist. Dat is goed 
nieuws! In 2019 was de grootste daling bij het 
ingezamelde PMD. Onze campagne vorig jaar  
‘Keer het tij, ga voor plasticvrij’ heeft duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen. Met dank aan de vele tips 
van onze inwoners en tweedeverblijvers. 

Jullie deden ook heel wat inspanningen om minder 
restafval te hebben. Het restafvalcijfer van 
Knokke-Heist in 2019 is opnieuw het beste van  
de kustgemeenten. Proficiat daarvoor! 

Als we ons huishoudelijk afval nu ook nog zo laat 
mogelijk buitenplaatsen, dan geven we meeuwen 
geen kans om de afvalzakken kapot te pikken. 

Vooral in de zomermaanden is dit van het grootste 
belang. Dus denk eraan: “Zet je afval pas buiten 
vóór je slapen gaat!”.

Samen zorgen we voor een aangename en propere 
badstad. Ik wens u allen een mooie zomer met zo 
weinig mogelijk afval!

Kris Demeyere
Schepen Milieu en Natuur
Bestuurder AGSO Knokke-Heist
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P + M D

PMD

M
Metalen

verpakkingen

Ook spuitbussen van voedings-
middelen en cosmetica, aluminium 
schaaltjes en bakjes, metalen deksels 
en dopje

P
Plastic Flessen

& Flacons

Alleen plastic flessen & flacons
en dus geen andere plastic
verpakkingen of voorwerpen

D
Drankkartons

Goed platgedrukt om
ruimte te winnen

Duw plastic 
flessen plat, zet 
de dop erop en 
win plaats in de 

PMD-zak

Flessen of andere 
verpakkingen  

goed leeggieten 
of -schrapen

Geen verpakkingen 
met een grotere 
inhoud dan 8L

Niets vastmaken 
aan de buitenkant 

van de PMD-zak

>8L

DIT MAG ERIN:
• Plastic flessen en flacons (zoals douchegelflacons)

• Metalen verpakkingen (zoals deksels, kroonkurken, 
spuitbussen en aluminium schalen)

• Drankkarton

WAT MAG ER (NOG) NIET IN:
• Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen 

(zoals plastic zakken, yoghurtpotjes, botervlootjes  
en ijsdozen)

• Aluminiumfolie

• Piepschuim

• Verpakkingen die giftige producten bevatten

• Medisch afval
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Op verschillende locaties is het sluikstorten toegenomen en 
er blijft ook meer zwerfvuil achter sinds de regering maat-
regelen nam om het coronavirus in te dijken.

Zwerfvuil is nooit oké, maar nu er een gevaarlijk virus circu-
leert is zwerfvuil een nog grotere boosdoener. Zeker op het 
strand vormt het een gevaar voor besmetting. Volgens het 

Zwerfvuil verhoogt 
kans op besmetting
Nu we eindelijk uit ‘ons kot’ mogen, willen we weer volop genieten van het strand, de straten 
en de natuur. Helaas kan niet iedereen dat zonder zwerfvuil achter te laten … 

VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) is het besmettingsrisico 
op het strand het grootst met afval, zoals sigarettenpeuken, 
medisch beschermingsmateriaal (bijvoorbeeld mondmaskers) 
en plastic voorwerpen (bijvoorbeeld flessen, wegwerpbestek).  
Op die zaken kan het coronavirus aanwezig zijn. Als een kind 
zoiets vindt op het strand en in de mond stopt, kan het besmet 
raken. Beter voorkomen dan genezen, dus!

GRATIS PAPIEREN 
AFVALZAKJES

Voor de netheid van de openbare ruimte, 
én voor ieders veiligheid: laat nergens afval 

achter. De stranduitbaters verdelen papieren 
zakjes waarin je je afval kan verzamelen. 

Deponeer het daarna in een afvalbak  
op het strand, op de zeedijk, of neem  

het desnoods mee naar huis.
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Z W E R F V U I L

Zwerfvuil verhoogt 
kans op besmetting

AAN DE SLAG
VOOR EEN PROPERE BUURT

Bij de dienst Milieu, Natuur & Landbouw van 
Knokke-Heist kan je materiaal krijgen zoals 

afvalzakken en grijpers. De medewerkers 
vertellen er meteen bij hoe je het verzamelde 

afval kan aanbieden. 

Je vindt de dienst Milieu, Natuur & 
Landbouw op volgend adres:  

Alfred Verweeplein 1, tel. 050630185.

WAT ALS JE TOCH  
NOG ZWERFVUIL  
AANTREFT?
Particuliere zwerfvuilacties in groep zijn 
voorlopig niet toegestaan. Je kan wel 
met gezinsleden of twee vrienden gaan 
wandelen of joggen en dit combineren 
met het oprapen van zwerfvuil.

Let op volgende voorwaarden:

• Raap niets op met onbe-
schermde handen: gebruik 
een grijper en/of draag steeds 
handschoenen. 

• Er mogen enkel hoeveelheden 
worden opgeraapt die de 
wandelaar zelf kan dragen.

• Het afval mag niet met  
de wagen opgehaald worden.

• Houd altijd voldoende afstand 
van andere mensen.
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Knokke-Heist heeft het imago van pro-
pere en nette badstad. Dit willen we 
graag zo houden. Daarom werd in 2016 
door de gemeente Knokke-Heist beslist 
om iets te doen aan de overvolle vuilnis-
bakken tijdens de drukke vakantieperio-
des. Er staan verspreid in de gemeente 
135 semi-ondergrondse korven van 
300 liter en 350 bovengrondse korven 
van 50 liter. Dagelijks worden alle afval-
bakken in de maanden juli en augustus 
tweemaal geledigd, zowel in de voor- als 
namiddag. In de rest van het jaar is dit 
éénmaal daags. 

Stephanie Timmerman 
41 jaar 

mama van 4 kinderen

Ik werk sedert 4 jaar bij Suez. 
Voordien was ik werkzaam in  
de horeca en nu sta ik in voor  
de lediging van de afvalkorven  
in Knokke-Heist. 

HOE KOMT HET DAT JULLIE 
ALS KOPPEL SAMEN DEZE JOB 
UITOEFENEN?
Philippe: Horizon Net was op zoek naar 
twee personen die de lediging van de 
afvalkorven zeven dagen per week kon 
doen. In de weekends en de school-
vakanties is het nuttig om de ronde met 
twee personen te doen. Na onderling 
overleg leek het ideaal om ons hiervoor 
als koppel op te geven.  
Dit is zowel voor ons als voor SUEZ  
een ideaal scenario.

WAT HOUDT DE JOB IN?
Stephanie: Wij staan in voor het propere 
en nette straatbeeld van Knokke-Heist 
door dagelijks de afvalkorven te ledigen 
en eventuele sluikstorten naast de 
korven te verwijderen. Ook in de korven 
stellen we helaas veel misbruik vast.  
Er wordt huisvuil in gestort, waardoor 
er geen plaats meer is voor het echte 
doel van de korven, namelijk zwerfvuil 
vermijden. Het is zéér frustrerend om dit 
dagelijks te moeten vaststellen, maar 
het blijft moeilijk om iemand op heter-
daad te betrappen.

OPHALERS PHILIPPE EN STEPHANIE 

“Blij dat we ons 
steentje bijdragen 
aan de nette 
uitstraling van 
Knokke-Heist”
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O P H A L E R S  A A N  H E T  W O O R D

We zien veel meer sluikstorten in het 
toeristisch seizoen en in het weekend. 

HOE ZIET EEN WERKDAG 
ERUIT?
Stephanie: We beginnen in het weekend 
om kwart voor vijf in Heist, daarna gaan 
we naar Duinbergen, Knokke is als vol-
gende aan de beurt en we eindigen op 
de Zeedijk in het Zoute. In oktober tot 
april komen er dan nog de winkelstraten 
van Knokke bij. Onze ronde eindigt dan 
rond 13.00 uur afhankelijk van de hoe-
veelheid dat we inzamelen. Wanneer 

onze wagen vol is moeten we die gaan 
ledigen in de overslagloods op het recy-
clagepark in de Sluisstraat. De duur van 
onze ronde is dus ook afhankelijk van 
hoe vaak we heen en weer moeten rijden.

HOEVEEL ZAMELEN JULLIE  
IN PER DAG?
Philippe: Buiten het seizoen zamelen 
we gemiddeld zo’n 600 kg per dag in. 
Tijdens het toeristisch seizoen en som-
mige weekends loopt dit soms op tot 
1000 kg per dag. 

HOE REAGEREN DE MENSEN 
OP STRAAT ALS ZE JULLIE 
ZIEN?

Stephanie: Het is jammer dat ik het 
moet zeggen, maar sommige mensen 
ontwijken ons soms. Anderen zijn dan 
vriendelijk en zeggen goeiedag en doen 
een babbeltje. Het valt weleens voor dat 
ze huisvuil deponeren in of naast de korf 
waar we bij staan en doodleuk zeggen 
dat we ze toch niet kunnen beboeten. 

Philippe: Misschien zit de oranje veilig-
heidskledij er voor iets tussen, maar we 
krijgen van sommigen niet veel respect.
Ik vermoed dat dit dan meestal de sluik-
storters betreft. 

Het merendeel heeft wel respect voor 
wat we doen en beseft wel dat we ons 

steentje bijdragen aan de propere en 
nette uitstraling van Knokke-Heist.

DOEN JULLIE DE JOB GRAAG?
Beiden: We doen onze job héél graag, 
we zijn buiten en aan de zee. Het is veel 
aangenamer met twee dan alleen.

WAT HAD JE GRAAG 
VERANDERD GEZIEN  
AAN DE JOB?
Beiden: Nachtwerk zouden we wel zien 
zitten, zoals de huis-aan-huis inzameling. 
We zouden graag hebben dat ze bij de 
nieuwe projecten waar nieuwe korven 
moeten ingepland worden er rekening 
mee houden dat deze gemakkelijk 
bereikbaar zijn met de camionette. 

SPECIALLEKES?
Philippe: De jaarlijkse Zoute Grand Prix. 
Een zéér gevaarlijke situatie vanaf de 
opbouw in september tot aan de afbraak 
in oktober.

Op de Zeedijk en in de Kustlaan moet je 
ogen op je rug hebben en constant op 
je hoede zijn om de korven te ledigen. 
Iemand die zijn bos sleutels verliest in 
een korf, valt ook wel eens voor. Dan kan 
er een heuse zoektocht beginnen. 

Stephanie: Spijtig genoeg stond ik 
bij het ledigen van een korf op de 
zeedijk zonder het te weten met mijn 
camionette vlakbij het lichaam van de 
vermoorde vrouw die men in januari 
2017 gevonden heeft onder het strand-
terras aan het Van Bunnenplein. Als je 
dat achteraf te horen krijgt, vergeet je 
dit niet rap. Sindsdien ben ik toch wat 
meer op mijn hoede.

Bedankt voor het interview en voor 
jullie werk!

Philippe De Clercq 
46 jaar

Na 6 jaar als lasser in een fabriek te 
werken, ben ik begonnen bij Suez. 
Daar ben ik ondertussen al 19 in 
dienst. Eerst 15 jaar als lader huis-
aan-huis inzameling en sedert vier jaar 
ledig ik nu de afvalkorven van 
Knokke-Heist.

“Wij staan in 
voor het propere en 

nette straatbeeld 
van Knokke-Heist.”

De laatste 16 jaar 
is er gemiddeld 425 ton  

restafval ingezameld  
via de afvalkorven.  

In 2019 is er 465 ton ingezameld.  
Er staan 135 semi-ondergrondse  

korven van 300 liter en  
350 bovengrondse  
korven van 50 liter.
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In Knokke-Heist draait de eigen drink-
waterwinning onder het golfterrein in 
de zomer op volle toeren. Toch was de 
drinkwatertoevoer voor onze gemeente 
in de afgelopen twee jaar kritisch gedu-
rende minimum een week. De zomers 
worden dan ook steeds warmer, het 
aantal woongelegenheden en toeristen 
in onze charmante badplaats stijgt 
aanzienlijk.

DRINKBAAR WATER IS NIET ZO 
VANZELFSPREKEND
Door de jaren heen heeft de vanzelf-
sprekendheid van zuiver drinkwater 
ertoe geleid dat het verbruik per burger 
dramatisch is toegenomen. In nauwe-
lijks één eeuw tijd is het verbruik per 
persoon verdrievoudigd. Elke dag halen 
we tussen 120 en 180 liter drinkwater 
uit de kraan. Per persoon! Als we boven-
dien bedenken dat de wereldbevolking 
blijft stijgen, dan is het duidelijk dat we 
een probleem hebben.

De sterke stijging in waterverbruik tijdens 
deze eeuw is grotendeels te verklaren 
door de toename van het aantal huis-

Drinkwater,
het blauwe goud
Door de aanhoudende droogtes van de laatste jaren ontstaat een tekort aan irrigatiewater. 
Dit zorgt ervoor dat het grondwaterpeil onrustwekkend zakt. Minister Zuhal Demir benadrukt 
daarom het belang om in de zomer steeds zuinig om te gaan met kraanwater. Op die momenten 
wordt niet-essentieel waterverbruik, zoals gazon sproeien of auto wassen, verboden. Sinds het 
verbod verspilden Vlamingen opvallend minder water.

houdelijke apparaten, die het leven 
aanzienlijk hebben vergemakkelijkt. 
Denken we maar aan de was- en vaat-
wasmachine, de douche, de tuinslang, 
de hogedrukreiniger of het toilet. Het is 
op deze terreinen dat een bewuste ver-
bruiker verscheidene stappen kan zet-
ten om zuiniger met water om te sprin-
gen. Niemand moet zich de luxe van een 
was- of vaatwasmachine ontzeggen, 
als hij er maar voor zorgt dat ze steeds 
volgeladen zijn. En waarom niet emmer 
en spons of de gieter gebruiken in plaats 
van de waterverspillende tuinslang om 
de auto te wassen of de planten sproeien 
met een gieter?

WAAROM ZO ZUINIG MET 
DRINKWATER?
Drinkwater is de meest waardevolle en 
kostbare grondstof uit ons ecosysteem.  
Water is een unieke, bijzondere grond-
stof die onvervangbaar is. Het is nood-
zakelijk voor het leven op aarde. Deze 
levensbron wordt door tal van verontrei-
nigingen bedreigd. Om de waterdistributie 
in de toekomst te blijven verzekeren, 
is het nodig een compromis te vinden 

tussen ons welvaartssysteem en een 
hersteld evenwichtig ecosysteem.

De totale oppervlakte van de aarde be-
draagt 510 miljoen km². Ongeveer 70 % 
van deze oppervlakte wordt ingenomen 
door zeeën en oceanen. Alles samen 
gaat het om 1.400 miljoen km³ water 
op aarde en dat is slechts 0,5 % van 
het aardvolume. Het hele watervolume 
bestaat uit 97% zout water en slechts 
3% zoet water. Van deze 3% zoet water is 
minder dan ¼ deel beschikbaar om als 
drinkwater te worden gebruikt.

WAARVOOR GEBRUIKEN WE 
DRINKWATER?
Gemiddeld gebruikt één persoon zo’n 
120 liter of 12 emmers water per dag. Dit 
is 40.000 liter water per persoon per jaar.

Het toilet is de grootste verbruiker met 
30% van het verbruik (40 liter). De was -
machine, de douche en het ligbad ver-
bruiken samen 60 liter per dag of 50% 
van het verbruik. Van de resterende 
20 liter wordt slechts 3 liter gebruikt voor 
de bereiding van voeding of als drinkwater.

40 liter 17 liter 3 liter60 liter

120 liter
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D R I N K W A T E R

INNOVATIEVE WATERFABRIEK EN ONTZILTINGSINSTALLATIE
Alleen zuinig omspringen met water zal niet voldoende zijn in de toekomst. Daarom exploreert AGSO ook andere horizonten, 
zoals de bouw van een geavanceerde waterfabriek en ontziltingsinstallatie die de toekomst van het drinkwater in Knokke-Heist 
moet verzekeren. 

ZO BESPAAR JE WATER (EN GELD)
Door eenvoudige ingrepen in je dagelijkse routine kan je niet alleen veel water, 
maar ook veel geld besparen. We helpen je graag op weg met enkele tips:

• Hou je watermeter in het oog zodat je lekken snel kan detecteren. Een kraan 
die 10 druppels per minuut lekt, veroorzaakt een verlies van ongeveer 2.000 liter 
per jaar. Je ziet en je hoort het niet altijd, maar je waterfactuur gaat onnodig  
de hoogte in. 

TIP: Er is een simpele test om te weten of het sluitmechanisme van het toilet 
voldoende werkt. Leg een droog blaadje toiletpapier tegen de binnenwand van 
het toilet. Wordt het blaadje na een tijdje nat, dan sluit het mechanisme niet 
meer volledig af.

• Draai de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen, haar of handen wassen,  
of scheren. Dat scheelt al gauw 10 liter per minuut. 

TIP: Gebruik een beker om je mond te spoelen. 

• Met een spaardouchekop bespaar je ongemerkt 50% water. Het waterverbruik 
vermindert en het comfort blijft behouden. 

TIP: Bij sommige types gasgeisers en combi-ketels kan de waterdruk te laag zijn 
voor een gewone spaardouchekop. Kies in dat geval een spaardouchekop met 
een dynamische stroombegrenzer. Dit type past zich aan de waterdruk aan, ook 
als deze laag is.

• Was- en vaatwasmachine zijn goed voor bijna één vijfde van ons watergebruik. 
Gebruik ze dus enkel met een volle lading. Voor een afwas met de hand heb 
je ongeveer 15 liter water nodig, de vaatwasmachine ongeveer 25 liter per 
wasbeurt.

TIP: Je kan flink besparen door al bij de aankoop van een toestel te letten  
op het waterverbruik.

• De planten water geven, het gazon besproeien, de fiets of auto wassen, het kan 
allemaal met regenwater. Voor de moestuin en kamerplanten is regenwater 
zelfs nog beter. Eigenlijk is besproeien van het gazon helemaal niet nodig, het 
herstelt bij de eerste regen. 

TIP: Wil je bij langdurige droogte toch de tuin besproeien? Doe het dan ’s morgens 
vroeg of ’s avonds laat. Zo verdampt er minder water. Eenmaal per week gedu-
rende een kwartier tot een half uur is voldoende. Hoe lang precies is afhankelijk 
van de bodemsoort, de beplanting en de oppervlakte. Verkwist echter geen node-
loos water voor een groen gazon.

Nog meer 

tips en weetjes: 

www.kraanwater.be
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NIEUW CIRCULATIEPLAN
Bij het inrijden van het recyclagepark zullen de wagens nu eerst 
een lus moeten maken langs de linkerzijde om zo tot aan het 
toegangsloket te rijden. Hierdoor wordt de capaciteit voor wagens 
die wachten op de site meer dan verdubbeld. Wees hoffelijk en 
geef de wagens die het park verlaten steeds voorrang.

AANPASSING MAATREGELEN
RECYCLAGEPARK
SLUISSTRAAT 
Sinds 15 juni gelden nieuwe maatregelen  
op het recyclagepark in de Sluisstraat.  
Lees ze zeker even door, zodat je bij  
een volgend bezoek vlot en veilig je  
afval kan achterlaten.

MONDMASKER VERPLICHT
Door elke bezoeker een mondmasker te laten dragen, 

kan de capaciteit op de site verhoogd worden  
tot 20 wagens en halveren we de wachttijden. 

Neem dus zeker een mondmasker mee bij  
je bezoek aan het recyclagepark.  

Toch vergeten? Koop dan een mondmasker 
van 1 euro aan het toegangsloket. 

SORTEERREGELS
We vragen alle bezoekers om zich zo goed mogelijk voor te 
bereiden. Zorg dat je bij het inladen van de wagen de fracties 
al sorteert. De gewone sorteerregels blijven van kracht. Je kan 
deze nalezen op www.agsoknokke-heist.be/afval.
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TOEGANGS- EN 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN

• Het recyclagepark is enkel toegankelijk met een 
geldige toegangskaart.

• Mondmasker verplicht op de site.

• Maximum 20 gebruikers tegelijk op het park.

• Blijf tijdens het aanschuiven in je wagen.

• Fietsers en voetgangers schuiven mee aan  
tussen de wagens. Zij krijgen geen voorrang  
en houden afstand.

• Kom alleen naar het recyclagepark. Breng enkel 
iemand mee als het noodzakelijk is (vb. wegbrengen 
zetel of matras) en plaats de passagier op de achter-
bank. Houd er rekening mee dat de parkwachter je 
niet kan helpen met uitladen/dragen.

• Sorteer je afval thuis goed uit en beperk het aantal 
afvalstromen.

• Je kan enkel elektronisch betalen voor een betalende 
fractie. 

• Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot 
andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle 
basis hygiënemaatregelen.

• Wacht tot de container van jouw keuze vrij is en  
je een teken krijgt van de parkwachter. Sta niet met 
andere bezoekers rond dezelfde container.

• Volg de instructies van de parkwachters stipt op. 

OPENINGSUREN

Het recyclagepark is opnieuw open  
op de reguliere openingstijden:

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  

Vóór en na de openingstijden voeren we  
het ingezamelde afval af en krijgt het park  
een grondig reiniging.

INFO: AGSO KNOKKE-HEIST

WEB: https://www.agsoknokke-heist.be/afval.

TEL: 050 44 25 00 (weekdagen van 8u30 tot 17u)
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De grootste 
stijging was 

bouw- en sloopafval.
+ 9%.

(135 ton) 

Totaal:
1.700 ton 

Een stijging 
van het houtafval. 

 
+ 5%.

(73 ton) 

Totaal:
1.566 ton

Er werd
567 ton  
veegvuil  

afgevoerd voor zeving, 
een stijging met 16% 

of 80 ton.

7.884 
ton

ONS AFVAL IN 2019

In totaal 

25.079 ton
afval ingezameld. 

Dat is 1% 
(of 253 ton!)
minder afval.

25.079  
ton

De grootste daling 
was er bij het PMD.

- 9%
(284 ton) 

Totaal PMD:
583 ton

Een daling van  
het restafval dat werd  
afgevoerd naar IVM Eeklo

- 3%
(265 ton) 

Totaal restafval:
7.884 ton
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R E C Y C L E R E N

Het aandeel 
betaalcontainers 

daalde licht van 57 naar 
49 ton (-14%) 

alsook het verwijderd sluikstort 
(voornamelijk verkeerd  

aangeboden afval) 
van 73 naar 69 ton  

(-5 %).

Het aandeel 
bedrijfsafval  

geproduceerd door de KMO’s 
daalde met 17% (230 ton) 
en bedraagt met 1.095 ton 
14% van het totaal huis aan 

huis ingezameld restafval

(7.570 ton)

Het aandeel 
restafval bedraagt 
126 kg per inwoner. 

Dat is het beste cijfer ooit 
en blijft het beste van 
alle kustgemeentes.

Het residu  
percentage van het 
gesorteerd PMD is  

gestegen van 16,1%  
in 2018 naar 17,7%  

in 2019.

De 
recyclage-

graad is in 2019 
gestegen met 

0,5% en bedraagt 
66%.

126 kg

7.570  
ton

Het aandeel 
zwerfvuil ingezameld 

via de openbare  
afvalkorven, namelijk 

465 ton  
tegenover  

452 ton in 2018.
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Afvaldoolhof
AFVAL VOORKOMEN EN SORTEREN

PMD

GLAS

composthoop / GFT

gebruiken om je eigen 
zeilbootje te maken

papiercontainer

bananenschil 
en ..................

glazen fles
en ..................

blikje frisdrank
en ..................

petfles
en ..................

Hoe minder blikjes, plastic flessen en verpakkingen we aan-
kopen, hoe beter voor de natuur en het milieu. Ook tegen de 
vele reclame blaadjes kan je, om papier en bomen te sparen, 
Nee, bedankt zeggen. Suzie en Tom hebben geen hoge pet op 
van mensen die petflessen in het bos en de beek gooien. Ze 
gaan zelf aan de slag om het op te ruimen, en dat kan jij ook!

Help jij Suzie en Tom een handje met het afval naar de juiste 
container te brengen? Recycleer zelf je afval: zoek enkele 
 materialen die blijven drijven en bouw je eigen zeilboot.

Vul ook aan met 1 product uit deze lijst: botervlootje, glazen 
chocopot, reclameblad, spuitbus voor slagroom en rotte appel.

oude krant 
en ..................

Oplossing:
bananenschil - rotte appel
petfles - botervlootje
blikje frisdrank - spuitbus voor slagroom
oude krant - reclameblad
glazen fles - glazen chocopot


