
PMD › HUIS-AAN-HUISINZAMELING IN DE PMD-ZAK

Plastic verpakkingen

Schaaltjes, vlootjes en bakjes
Flessen

Flacons

Drankcapsules

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes  

en gooi ze los van 
elkaar in de 

zak.

Regels voor een goede recyclage
Giet of schraap 
flessen of andere 
verpakkingen  
goed leeg.

Duw plastic  
flessen plat, zet 
de dop erop en 

win plaats 
in de zak.

Metalen verpakkingen

Drankkartons

 Verpakkingen 
bestaande uit een mix 
van materialen (bv. een 
laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) 
die niet van elkaar 
kunnen gescheiden 
worden, zoals sommige 
drank zakjes, 
zakjes fruit
moes of natte 
dierenvoeding,  …

  Verpakkingen  
met kindveilige 
dop

  Verpakkingen met 
 minstens een van  
deze pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en 
smeermiddelen, van pesticiden, 
van lijm, van verf en vernis, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere 
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim
  Andere voorwerpen

NIET TOEGELATEN

OPGELET!
  Steek de verpakkingen 

niet in elkaar en  
stop ze niet samen  
in een dicht
geknoopte zak.

  Niets vast
maken aan  
de buiten kant.

Potjes en tubes

Meer info over de selectieve 
inzameling, sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

Nog sorteertwijfels over verpakkingen? Ga naar betersorteren.be
Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het product een bijdrage 
betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets over de 
recycleerbaarheid van het product of zijn verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

AFVALKALENDER   
UITNEEMBAARJANUARI › JUNI 2023

Installeer Recycle!
Check ophaalmomenten, sorteerinformatie  
en inzamelpunten op je smartphone met  
de Recycle!-app. Dankzij handige notificaties 
ben je altijd mee.

Download snel de gratis app!

Plaats je zak tussen 18u en 6u buiten. 
Tijdens de zomermaanden kunnen de ophalingen starten om 5u.

Problemen bij ophaling? Meld dit tot 1 dag  
na de ophaling bij Intradura 02/334.17.40

Knoop de zak goed dicht.
Plaats de afvalzakken goed zichtbaar op de stoep.

Trek volledig 
bedekkende 
folies van de fles 
en gooi ze los 
van elkaar in de 
blauwe zak.

Folies, zakken en zakjes

GLAS › IN DE GLASBOLLEN OF VIA RECYCLAGEPARK

  Scheiden van wit glas en gekleurd glas
  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Alle types van lampen
  Deksels of doppen  

  Porselein en keramiek, 
recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas
  Vlak glas zoals ramen en spiegels

PAPIER-KARTON › HUIS-AAN-HUISINZAMELING OF VIA RECYCLAGEPARK

  Plastic folie verwijderen van  tijdschriften
  Samenbinden met natuurkoord of  

verzamelen in een stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier en  aluminiumfolie en zakjes

NIET TOEGELATEN NIET TOEGELATEN

GEMEENTE

BEVER

LEGENDE:

PMD:  PLASTIC VERPAKKINGEN, METALEN VERPAKKINGEN  
EN DRANKKARTONS

RES: RESTAFVAL

P&K: PAPIER - KARTON

GV: GROFVUIL OP AFSPRAAK EN BETALEND

KGA: KLEIN GEVAARLIJK AFVAL STANDPLAATS 

JANUARI
ZO 1
MA 2
DI 3
WO 4
DO 5
VR 6
ZA 7
ZO 8
MA 9 PMD RES

DI 10
WO 11
DO 12
VR 13
ZA 14
ZO 15
MA 16 P&K

DI 17
WO 18 KGA-STANDPLAATS

DO 19
VR 20
ZA 21  GROENCONTAINER

ZO 22
MA 23 PMD RES

DI 24
WO 25
DO 26
VR 27
ZA 28
ZO 29
MA 30
DI 31

FEBRUARI
WO 1
DO 2
VR 3
ZA 4
ZO 5
MA 6 PMD RES

DI 7
WO 8
DO 9
VR 10
ZA 11
ZO 12
MA 13 P&K

DI 14
WO 15
DO 16
VR 17
ZA 18
ZO 19
MA 20 PMD RES

DI 21
WO 22
DO 23
VR 24
ZA 25
ZO 26
MA 27
DI 28

MAART
WO 1
DO 2
VR 3
ZA 4
ZO 5
MA 6 PMD RES

DI 7
WO 8
DO 9
VR 10
ZA 11
ZO 12
MA 13 P&K

DI 14
WO 15
DO 16
VR 17
ZA 18
ZO 19
MA 20 PMD RES

DI 21
WO 22
DO 23
VR 24
ZA 25
ZO 26
MA 27
DI 28
WO 29
DO 30
VR 31

APRIL
ZA 1
ZO 2
MA 3 PMD RES

DI 4
WO 5
DO 6
VR 7
ZA 8
ZO 9
MA 10 Paasmaandag

DI 11
WO 12
DO 13
VR 14 P&K

ZA 15 GV OP AFSPRAAK & BETALEND

ZO 16
MA 17 PMD RES

DI 18
WO 19 KGA-STANDPLAATS

DO 20
VR 21
ZA 22
ZO 23
MA 24
DI 25
WO 26
DO 27
VR 28
ZA 29
ZO 30

MEI
MA 1 Dag van de Arbeid

DI 2
WO 3
DO 4 RES

VR 5 PMD

ZA 6
ZO 7
MA 8 P&K

DI 9
WO 10
DO 11
VR 12
ZA 13
ZO 14
MA 15 PMD RES

DI 16
WO 17
DO 18 OLH Hemelvaart

VR 19
ZA 20
ZO 21
MA 22
DI 23
WO 24
DO 25
VR 26
ZA 27
ZO 28
MA 29 Pinkstermaandag

DI 30
WO 31

JUNI
DO 1 RES

VR 2 PMD

ZA 3
ZO 4
MA 5 P&K

DI 6
WO 7
DO 8
VR 9
ZA 10
ZO 11
MA 12 PMD RES

DI 13
WO 14
DO 15
VR 16
ZA 17
ZO 18
MA 19
DI 20
WO 21
DO 22
VR 23
ZA 24
ZO 25
MA 26 PMD RES

DI 27
WO 28
DO 29
VR 30

GLAS › IN DE GLASBOLLEN

  Scheiden van wit glas en gekleurd glas
  Volledig leeg

  Hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels)

  Alle types van lampen
  Deksels of doppen  

  Porselein en keramiek, 
recipiënten in  terracotta

  Opaalglas en  kristalglas
  Vlak glas zoals ramen en spiegels

PAPIER-KARTON › HUIS-AAN-HUISINZAMELING

  Plastic folie verwijderen van  tijdschriften
  Samenbinden met natuurkoord of  

verzamelen in een stevige kartonnen doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier en  aluminiumfolie en zakjes

NIET TOEGELATEN NIET TOEGELATEN



Nog sorteertwijfels over verpakkingen? Ga naar betersorteren.be
Recycle!
Download snel  
de gratis app

Meer info over de selectieve 
inzameling, sorteren en  recycleren:  
www.fostplus.be

AFVALKALENDER   
UITNEEMBAARJANUARI › JUNI 2023

RESTAFVAL (RES)
Alle afval dat niet recycleerbaar is en in de 
restafvalzak past.

WAT MAG?

 Vervuild papier, aluminiumfolie, niet 
recycleerbaar plastic of kunststofafval, 
kauwgom, kattenbakvulling, 
stofzuigerzakken …

WAT IS NIET TOEGELATEN?

 Recycleerbare voorwerpen, dode dieren, 
chemische producten (kga), …

Plaats de door de gemeente goedgekeurde 
huisvuilzak dicht gebonden en duidelijk 
zichtbaar op de stoep.

Restafvalzakken zijn verkrijgbaar op het 
gemeentehuis. 

GROENCONTAINER BEVER
Ligging: Muydt - 1547 BEVER 
Openingsuren: Vanaf 01/04 tot 30/11 
Woensdag, donderdag en vrijdag:  
van 13 u. tot 17.30 u. 
Elke zaterdag:  
10 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17.30 u. 

Opgelet! Op zaterdag 21/01/2023 EXTRA 
inzameling kerstbomen

Wat aanleveren: gazongras, klein 
tuinafval en klein snoeihout

Voorwaarden: Iedere inwoners kan zich 
aanbieden. met een toegangs badge. 
Indien u daarover nog niet beschikt, 
kan u steeds terecht met een aanvraag 
bij het gemeentebestuur, dit tijdens de 
openingsuren.

GEBRUIKTE GASFLESSEN
Waar kan je terecht met een gasfles?

Raadpleeg de website  
www.mijngasfles.be om te achter- 
halen waar je in je buurt een gasfles kan 
inleveren. 

ASBEST
Wie asbestplaten in grote hoeveelheden 
wil afvoeren, kan hiervoor terecht 
bij Intradura: www.intradura.be of 
02/334.17.40

TEXTIEL
WAT MAG?

 Nog bruikbaar en niet-bruikbaar textiel zoals:  
kledij, schoenen (in paar), handtassen, bed-
dengoed (lakens, (dons)deken, slaapzak, …), 
gordijnen, handdoeken, tafellakens

WAT IS NIET TOEGELATEN?

 Vervuild of nat textiel, tapijten, elektrische 
dekens, matrassen

Stop het textiel in een gesloten zak,  
zo behoudt het zijn waarde. 
Textielcontainers staan permanent 
opgesteld aan gemeentehuis – Plaats 10 
(CURITAS), Plaats (Centrum) en Akrenbos 51 
(VIC), Muydt (Wereldmissiehulp)

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL 
(KGA)
Alle huishoudelijke stoffen die gevaarlijk 
zijn voor mens en milieu.

Met kga kan je terecht op de 
stilstandplaats, in het Centrum. Daar 
staat de chemocar van Intradura, waar je 
terecht kan met dit kga. 

Openingsuren:  
15u - 18u

Deze stoffen worden soort per soort apart 
opgeslagen om gevaarlijke chemische 
reacties te vermijden.

WAT MAG?

 Verven, inkten, lijmen, harsen, olie, 
vetten, solventen, zuren, basen, 
schoonmaakmiddelen, batterijen, stoffen 
en producten met kwik, verpakkingen 
die leeg zijn of nog resten bevatten van 
hogervermelde afvalstoffen

WAT IS NIET TOEGELATEN?

 Vervallen geneesmiddelen (apotheker), 
kogels of andere springstoffen, 
herbruikbare gasflessen

Zorg ervoor dat:  
de verpakking goed dicht is of niet lekt; 
je de producten zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke verpakking binnen brengt. 
Heb je de oorspronkelijke verpakking niet 
meer? Breng het dan in een ander stevig 
en goed afsluitbare verpakking.

GROFVUIL (GV) 
OP AFSPRAAK EN BETALEND
Voorwerpen die niet recycleerbaar zijn en 
niet in een restafvalzak kunnen.

WAT MAG?

 Frigobox, isolatiemateriaal (rotswol), 
voorwerpen die uit verschillende 
materialen bestaan die niet van elkaar 
te scheiden zijn, zoals een zetel, een 
stoel met bekleding, een tuinslang, een 
reiskoffer, …

WAT IS NIET TOEGELATEN?

 Recycleerbaar materiaal zoals metalen, 
houten meubelen, elektrische apparaten, 
harde kunststoffen, matrassen, …

Heb je grofvuil?
De ophaaldata staan vermeld op de 
kalender. Bel tot een week vóór de 
voorziene ophaaldatum naar 02 334 17 40, 
mail naar grofvuil@intradura.be of surf 
naar www.intradura.be en vul  
het aanvraagformulier in.

Belangrijk: vermeld de hoeveelheid van 
het grofvuil en de samenstelling ervan  
(wat je precies wil meegeven).

Tarief: € 0,26/kg. De dag van de ophaling 
moet je thuis zijn. Het grofvuil wordt 
gewogen en je betaalt meteen met 
bancontact (niet met cash geld).

Opmerking: Er wordt aangeraden om 
het grofvuil niet de avond voordien buiten 
te plaatsen, zo voorkom je dat er andere 
zaken worden bijgezet.

GLASCONTAINERS
Glas deponeert u in de glasbollen, die u 
vindt op Muydt en Plaats (gemeentehuis).

Het is verboden vuilnis, puin of welk 
afval ook te deponeren naast de 
glascontainer. Ook indien de container 
zijn maximum capaciteit heeft bereikt 
en u er dus geen glas meer kan in 
deponeren, mag u uw glas niet naast 
de container achter laten. Diegene die 
de bepaling van het GAS-reglement 
overtreedt moet de zaken onmiddellijk 
opruimen en zal bestraft worden met een 
administratieve geldboete.

THUISCOMPOSTEREN
Composteren is een proces waarbij 
we organische reststoffen door micro-
organismen en kleine ongewervelde diertjes 
onder welbepaalde omstandigheden laten 
omzetten tot een stabiel eindproduct: 
compost.

De basisregels 
Zoals de meeste levende wezens 
hebben de afbraakorganismen in de 
compost behoefte aan voedsel, vocht en 
zuurstof. Met die behoeftes moeten we 
als composteerder voortdurend rekening 
houden.

Goede composteeromstandigheden 
kunnen we bekomen door voortdurend een 
evenwichtige verhouding na te streven van 
zogenaamde Groene en Bruine materialen.

Groen materiaal omvat de gemakkelijk 
verteerbare keukenresten, het grasmaaisel 
en de andere materialen die een zachte 
structuur hebben, veel vocht bevatten en 
rijk zijn aan voedingselementen.

Bruin materiaal daarentegen is stug en 
breekt veel langzamer af. Het verzekert 
een goede luchtdoorstroming doorheen de 
compost. Voorbeelden van bruin materiaal 

zijn: houtsnippers, stengels van kruiden en 
vaste planten, fijne takjes van bomen en 
struiken, stro, dennennaalden, dorre en 
moeilijk verteerbare herfstbladeren …

In de mate van het mogelijke worden beide 
soorten materiaal zoveel mogelijk 
afwisselend aan de compost toegevoegd. 

Onder die omstandigheden doen de 
micro-organismen door hun activiteit de 
temperatuur in de compost stijgen. Soms 
gaat het maar over een paar graden, in 
heel ‘actieve’ compost kan de temperatuur 
echter oplopen tot 50 of 60° C en zelfs 
meer. Anderzijds zijn deze organismen 
voor hun activiteit ook afhankelijk van 
de temperatuur van de omgeving. Een 
compostvat werkt in de winter aanzienlijk 
trager dan in de zomer.

Compostvaten  
Een compostvat is te koop bij de 
Milieudienst. 
Ook grote compostbakken (+/- 1m³) zijn 
verkrijgbaar. Aanbouwmodule compostbak 
eveneens verkrijgbaar.

Milieudienst Bever 
E-mail:  
myriam.vanholder@bever-bievene.be 
Tel: 054 51 70 85

RECYCLAGEPARKEN

Containerparken Silly, Lessines en 
Enghien 

Het bestuur van Bever bereikte 
een akkoord met de Waalse afval-
intercommunale IPALLE om onze 
inwoners toegang te verlenen tot de 
containerparken van Silly, Lessines en 
Enghien.

Deze containerparken zijn toe gankelijk 
voor elke inwoner van Bever mits betaling 
van een jaarlijks abonnementsgeld van 
€ 149 aan IPALLE (ter plaatse te betalen). 
Daarna wordt u een toegangsbadge 
overhandigd, die u altijd op zak dient 
te hebben bij een bezoek aan het 
containerpark.

Om u toe te laten nog beter te 
sorteren besliste de gemeenteraad dd. 
03/02/2009 u een subsidie toe te kennen 
van € 25 per jaar. Deze wordt u door de 
gemeente betaald na voorlegging van 
uw bewijs van betaling aan IPALLE.

Voor meer informatie kan u steeds terecht 
bij IPALLE, Rue de l’eau vive 1 - 7503 
Froyennes:

Tel: 069 84 59 88 - www.ipalle.be

CONTAINERPARK SILLY 
Chemin Dugnolle 3 – 7830 SILLY 
Tel: 068 55 22 50

Openingsuren 
Maandag: 12u30 tot 18u45 
Dinsdag t.e.m. zaterdag: van 8u30 tot 
11u45 en van 13u tot 18u45 
Zondag: van 8u30 tot 12u15

In de maanden november, december, 
januari en februari sluit het containerpark 
om 17u45.

CONTAINERPARK LESSINES 
Avenue de prairie 1 - 7860 Lessines 
Tel: 068 33 93 79

Openingsuren 
Maandag: 12u30 tot 18u45 
Dinsdag t.e.m. zaterdag: van 8u30 tot 
11u45 en van 13u tot 18u45 
Zondag: van 8u30 tot 12u15

In de maanden november, december, 
januari en februari sluit het containerpark 
om 17u45.

CONTAINERPARK ENGHIEN 
Rue du Commerce – PETIT-ENGHIEN 
Tel: 02 395 87 65

Openingsuren 
Maandag: 12u30 tot 18u45 
Dinsdag t.e.m. zaterdag: van 8u30 tot 
11u45 en van 13u tot 18u45 
Zondag: van 8u30 tot 12u15

In de maanden november, december, 
januari en februari sluit het containerpark 
om 17u45.

GEMEENTE

BEVER


