recyclagepark
Zolang de maatregelen betreffende het corona-virus van kracht zijn gelden volgende regels
op het recyclagepark:
 Kom NIET naar het recyclagepark, tenzij het dringend is. Kom dus enkel als uw bezoek niet langer kan uitgesteld
worden.
 Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten. Het aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het
recyclagepark. Net zoals in de supermarkten.
 Sorteer thuis goed uw afval. Zo beperkt u uw tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor uzelf en onze
recyclageparkwachters.
 Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als u het afval niet alleen kunt lossen, mag u maximaal 1 persoon
meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van
lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens een afstand van 1,5 m tegenover andere bezoekers en de
recyclageparkwachters.
 Hebt u hulpmiddelen (schop, borstel …) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt
onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.
 Te voet of met de fiets? Schuif mee aan in de wachtrij.
 Aankoop van compostzakken en andere (zoals afvalzakken) zijn mogelijk. Maar een bezoeker zorgt zelf voor het
inladen. Onze recyclageparkwachters kunnen niet helpen bij het tillen of inladen.
 U kan compost ook aan huis laten leveren.
 Kom zeker niet als u zich ziek voelt, of als u koorts hebt.
 Vragen? Mail naar afvalbeheer@iok.be of bel naar de afvalinfolijn 014 56 27 75.

Dagelijks komen we in contact met alle soorten afval. Huishoudelijk afval, glas afval, groen afval, ... Maar wat moeten we
hier nu juist mee aanvangen?
Binnen de gemeente Nijlen zijn er twee manieren om van je afval verlost te raken. Ten eerste is er een huis-aan-huisophaling.
Daarnaast hebben we ook een recyclagepark.
Op deze pagina vind je:
 Openingsuren recyclagepark
 Met welk afval kan ik waar terecht?
 Kringloopkrachten

Openingsuren recyclagepark:

Zomeruur
Maandag

gesloten

Dinsdag

van 08:30 tot 12:00, van 12:30 tot 16:10

Woensdag

van 08:30 tot 12:00, van 12:30 tot 16:10

Donderdag

van 15:00 tot 19:00

Vrijdag

van 08:30 tot 12:00, van 12:30 tot 16:10

Zaterdag

van 09:00 tot 15:00

Zondag

gesloten

Winteruur
Maandag

gesloten

Dinsdag

van 08:30 tot 12:00, van 12:30 tot 16:10

Woensdag

van 08:30 tot 12:00, van 12:30 tot 16:10

Donderdag

van 12:30 tot 16:10

Vrijdag

van 08:30 tot 12:00, van 12:30 tot 16:10

Zaterdag

van 09:00 tot 15:00

Zondag

gesloten

Sluitingsdagen
1 januari, Paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 en 11 november, 24 december in
de namiddag, 25 december en 31 december in de namiddag

Met welk afval je waar juist terecht kan, vind je hieronder:
Huis-aan-huisophaling:
 GFT (groente-, fruit- en tuinafval)
 Glas
 Grof vuil
 Herbruikbaar textiel
 Kerstboom
 Papier en karton
 PMD (plastic, metaal en drankkartons)
 Restafval
 Snoeihout

Recyclagepark:

Betalend:
 A-hout (zuiver massief hout) (0,10 euro/kg)
 Asbest in gebonden toestand is gratis tot 200 kg per gezin per jaar. Vanaf dan is dit betalend. (0,24 euro/kg)
 B-hout (herbruikbaar houtafval) (0,10 euro/kg)
 C-hout (geïmpregneerd hout of behandeld met carboline) (0,15 euro/kg)
 Cellenbeton, gipsplaten (gyproc,...), kalk (0,15 euro/kg)
 Grasmaaisel (0,10 euro/kg)
 Grof vuil en huisvuil(0,24 euro/kg)
 Harde kunststoffen (0,10 euro/kg)
 Piepschuim is gratis tot minder dan 60 liter. Vanaf dan is dit betalend. (60-200 liter: 1 euro, 200-1500 liter: 6,50 euro)
 Roofing (0,15 euro/kg)
 Steen- en betonpuin (0,020 euro/kg)
 Tuinafval (geen snoeihout)(0,10 euro/kg)
 Vlak glas (0,10 euro/kg)
 Professioneel AEEA (25,00 euro/stuk)
Niet betalend
 AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)
 Autobanden(max. 4 stuks per aanlevering)
 Frituuroliën en -vetten
 Gemengde plastic
 Glazen flessen en bokalen (ontdaan van etensresten)
 Herbruikbare goederen (ook fietsen en fietsonderdelen)
 Kaarsresten
 KGA (klein gevaarlijk afval) verplicht melden aan de recyclageparkwachter
 Kurken stoppen
 Matrassen
 Papier en karton (dozen leegmaken en stuk scheuren)
 PMD (plastic, metaal en drankkartons)
 Snoeihout
 Textiel(aanleveren in zakken)
 Videobanden en muziekcassettes(zonder hoes)

Kringloopkrachten
Een team van 9 vrijwillige kringloopkrachten begeleiden je om thuis je GFT (groente-, fruit- en tuinafval) om te zetten tot
compost die herbruikbaar is in je tuin als humus en dus als waardevolle bodemverbeteraar. Je hebt dus geen GFT-container
meer nodig om je afval mee te geven met de tweewekelijkse ophaling door IOK, waardoor je geld uitspaart.
Composteren is een natuurlijk proces waarbij onder gecontroleerde omstandigheden het GFT terug in de natuurlijke kringloop
wordt gebracht. Om te composteren is een goede afwisseling nodig van groen materiaal (vochtige, zachte en voedselrijke
tuin- en keukenresten) en bruin materiaal (droge bladeren, stugge en grove tuinresten), zeker geen gekookte etensresten. Na
ongeveer 9 maanden bekomt men compost. Regelmatig het materiaal omzetten om te beluchten is de boodschap die de
kringloopkrachten meegeven. Zelfgemaakte compost is donkerbruin, kruimelig, meestal naar bosgrond ruikend materiaal.
Voor kleinere tuinen is een compostvat aangewezen. Wie een grote tuin heeft gebruikt best een compostbak, deze is
gemakkelijk zelf in elkaar te knutselen. Beiden zijn te koop bij de gemeente.

Als je in je tuin één of meer kringlooptechnieken toepast, bezit je een kringlooptuin. Hierop sturen de kringloopkrachten
volmondig aan.
De kringloopkrachten beschikken over een demoplaats op het recyclagepark. Vanaf maart tot oktober, telkens op de tweede
zaterdag van de maand, van 10 uur tot 12 uur, zijn de kringloopkrachten aanwezig op hun demoplaats om de
thuiscomposteerders met raad en daad bij te staan. De data vind je terug in het roze vakje met K op de ophaalkalender.
In de maand juni gaat het kringloopweekend door op de demoplaats op het recyclagepark.
De Nijlense kringloopkrachten zijn:
 Nikki Van Roosbroeck
 Hilda Van Rompaey
 Ward Vercammen
 Louis Van Tendeloo
 Herman De bruyn
 Jos Engelen
 René Mariën
 René Van Goubergen
 Bert Sleeckx.

