
Grof vuil/oude metalen   
oranje dagen

Rijkevorsel
Afvalkalender 2019

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij 
voor de Kempen

Sorteerinstructies

GV
OM

niet toegelaten

 

• autobanden • snoeihout • houtafval en metalen
• bouw – en sloopafval • elektrische en elektronische
apparaten • treinbilzen • roofing • pvc

toegelaten
 

• restafval dat omwille van grootte of aard niet in de
restafvalcontainer kan vb.: matras, tapijt, zetel 

Vooraf telefonisch te melden

1. Grof vuil

2. Oude metalen

SH Snoeihout   
bruine dagen

niet toegelaten

 

• klimop, bladeren, wortels/stronken,
lavendel, grassen, …

toegelaten
 

• snoeihout gebundeld meegeven in hanteerbare pakken 

• Takken mogen niet langer zijn dan 2 m en niet dikker dan 10 cm.

Vooraf telefonisch te melden

OPHALING OP AFROEP: T 03 340 00 88
Ten laatste melden op 12/04, 4/10

Snoeihout kan gratis op het recyclagepark worden afgeleverd in volgende periodes: van 16 maart
tot en met 31 maart en van 16 november tot en met 30 november 

niet toegelaten

 

• elektrische en elektronische apparaten • munitie  • vuurwapens • gasflessen
• autobanden • snoeihout • bouw- en sloopafval • herbruikbare goederen 
• afvalstoffen die selectief worden ingezameld

toegelaten
 

• koper • lood • zink • inox
• aluminium • ijzer • blik 

OPHALING OP AFROEP: T 03 340 00 88
Adres opgeven aan de gemeente ten laatste op 1/03, 29/05, 30/08, 29/11

niet toegelaten

 GFT Groente, fruit- en tuinafval  
groene dagen (nieuwe sorteerregel)

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 z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

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

OPMERKINGEN: ENKEL bio-afbreekbare zakken MET logo van IOK Afvalbeheer zijn toegelaten in de gft-container.

• vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie…) • sauzen, vet en oliën
(uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
• theezakjes en koffiepads • behandeld hout (met verf,
vernis of impregneermiddel) • beenderen van dierlijk
(slacht)afval • dierenkrengen • schelpen van mosselen,
oesters… • kattenbakvulling en vogelkooizand • mest van
grote huisdieren of in grote hoeveelheden • stof uit de
stofzuiger • wegwerpluiers en ander hygiënemateriaal
• aarde en zand • kurk • asresten en houtskool
• plastiek, glas, metalen • grof ongesnipperd snoeihout,
dikke takken

toegelaten
 

• schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
• dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
• broodresten • koffiedik, papieren koffiefilters • papier
van keukenrol • noten en pitten • vlees- en visresten,
schaaldierresten (uitgezonderd mosselschelpen,
oesterschelpen…) • vaste zuivelproducten (kaasresten)
• eieren, eierschalen • fijn tuin- en snoeiafval (bladeren,
gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout…)
• kamer- en tuinplanten • schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout • mest van kleine huisdieren
(cavia, konijn)

RA Restafval  
grijze dagen (nieuwe sorteerregel)

niet toegelaten

 

OPMERKINGEN: Aanbieding extra zakken altijd 2 werkdagen voor de dag van ophaling melden op het nummer 0800 97 687.

• alle materialen die afzonderlijk kunnen aan-
geboden worden bij huis aan huis inzameling of op het
recyclagepark ( www.iok.be/sorteergids)
• videobanden (recyclagepark) • bestrijdings-
middelen, gevaarlijke stoffen (KGA) • munitie,
vuurwapens, vuurwerk (politie) • gasflessen
(www.mijngasfles.be)

toegelaten
 

• restafval = huisvuil • wegwerpluiers en ander
hygiënemateriaal • theezakjes en koffiepads • vloeistoffen
(bv. soep, melk, koffie…) • sauzen • beenderen van dierlijk
afval • stof uit de stofzuiger • asresten en houtskool • vuile
verpakkingen van papier en karton • niet composteerbaar
afval (schelpen van mosselen en oesters)  • gloeilampen
• kattenbakkorrels en vogelkooizand

inforMATiElijn: 0800 97 687      AfvAlinfolijn: 014 56 27 75

Raadpleeg ook uw persoonlijke afvalkalender op www.iok.be – Alle ophalingen starten om 7 uur. In de maanden juli en augustus starten de ophalingen vanaf 6.30 uur.

www.mijndiftar.be
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In de maanden juli en augustus starten de ophalingen vanaf 6.30 uur

 

• alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken en folies)

• andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

• piepschuim en aluminiumfolie

• verpakkingen met kindveilige sluiting     
(bv. corrosieve ontstoppers, corrosieve WC ontkalkers)

• verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif...

• verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

• niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

• verpakkingen met tenminste één 
van de volgende pictogrammen:

PMD Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons
blauwe dagen

enkel Plastic flessen & flacons

Metalen verpakkingen

Drankkartons

 

 

niet 
toegelaten

 

 

GL
niet toegelaten

 

toegelaten
 

Glas  
kleurgescheiden inzameling via de glasbollen

• scheiden van wit glas en gekleurd glas

• volledig leeg

• hittebestendig glas (bv. ovenschotels)
• porselein en keramiek, voorwerpen in terracotta
• opaalglas en kristalglas  • vlak glas zoals ramen en spiegels
• alle types van lampen • deksels of doppen

• huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

• goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

• verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt  

P/K
niet toegelaten

 

toegelaten
 

Papier en karton  
gele dagen

• plastic folie verwijderen van tijdschriften

• vuil papier en karton  • behangpapier

• cellofaanpapier en aluminiumfolie en -zakjes

Papier/karton kan je enkel aanbieden in de gratis gele papiercontainer. Indien je niet hebt gekozen voor een gratis
papiercontainer dan kan je papier/karton enkel aanbieden op het recyclagepark. Indien je toch nog een gratis gele
papiercontainer wenst kan je deze aanvragen op de infolijn op het nummer 0800 97 687.

T Herbruikbaar textiel    
okere dagen

niet toegelaten

 

• vervuilde kleding • tapijten • kussens
• elektrische dekens • matrassen

toegelaten
 

• kleding • schoeisel • bed-en tafellinnen
• woningtextiel (gordijnen en overgordijnen) 

Extra zakken voor textielinzameling zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis, recyclagepark of in De Kringwinkel.
U mag het herbruikbare textiel ook in eigen zakken aanbieden.

GFT

PMD



RECYCLAGEPARK ‘DE MEIREN’

Ambachtsweg 14, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 340 00 88

Op het recyclagepark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, aangeboden worden.
De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in
de daartoe voorbestemde container, recipiënt of opslagruimte, gedeponeerd worden.
Bij interpretatiemoeilijkheden is de visie van de parkwachter doorslaggevend.

Worden aanvaard:
wit glas, gekleurd glas, vlak glas, papier en karton, PMD (in blauwe zak), gemengde
plastic (huishoudelijk en harde plastics), oude metalen, tuinafval, snoeihout,
grasmaaisel, boomstronken, herbruikbaar houtafval, autobanden (max. 4 per voertuig
per dag), KGA, videobanden/muziekcassettes, piepschuim, AEEA, steenpuin/betonpuin,
grof vuil, eterniet, cellenbeton/gyproc/kalk/roofing, dwarsliggers, PVC, herbruikbaar
textiel (proper in zakken), herbruikbare goederen (kringloopcentrum), rookmelders

Worden niet aanvaard:
gewoon huisvuil, olievaten, niet gesorteerd afval, gashouders en/of andere ontplofbare
voorwerpen, krengen van dieren en slachtafval, afvalstoffen die vrije asbestvezels
bevatten, risicohoudend medisch afval, niet vergelijkbare afvalstoffen.

OPENINGSUREN :
maandag         gesloten
dinsdag           8 tot 12 uur – 12.30 tot 19 uur
woensdag       8 tot 12 uur – 12.30 tot 15.30 uur
donderdag      8 tot 12 uur
vrijdag             8 tot 12 uur – 12.30 tot 15.30 uur
zaterdag          8 tot 14 uur

Het recyclagepark is gesloten op zon- en feestdagen. Bijkomende sluitingsdagen
worden bekendgemaakt via het gemeentelijk informatieblad.

KOSTPRIJS*:
steenpuin – betonpuin                                     0,03 euro per kg
tuinafval, snoeihout, boomstronken                0,07 euro per kg
herbruikbaar houtafval                                     0,07 euro per kg
vlak glas                                                           0,07 euro per kg
PVC                                                                  0,07 euro per kg
dwarsliggers (hout)                                           0,125 euro per kg
Eterniet (asbestcement)                                   0,125 euro per kg (200 kg/ jaar gratis)
cellenbeton, gyproc, gips, kalk, roofing          0,125 euro per kg
grof vuil                                                            0,15 euro per kg

Snoeihout kan gratis op het recyclagepark worden afgeleverd in volgende periodes :
van 16 maart tot en met 31 maart en van 16 november tot en met 30 november.
Enkel takken en stammetjes met een maximale diameter van 10 cm en goed
hanteerbaar (dus liefst gebundeld)
GEEN: klimop, bladeren, wortels/stronken, lavendel, … Dit wordt tegen betaling
aanvaard.

Bij het aanleveren van meerdere fracties, wordt het tarief van de duurste fractie
toegepast op het totale gewicht.  Dit kan vermeden worden door slechts 1 betalende
fractie per keer aan te bieden of door meermaals (per betalende fractie) de weegbrug
te passeren.
De minimumretributie voor betalende fracties bedraagt steeds 0,75 euro per weegbeurt.

NOTA:
Het recyclagepark is zowel voor particulieren als voor bedrijven/zelfstandigen enkel
toegankelijk via een toegangskaart te verkrijgen aan de onthaalbalie in het
gemeentehuis.
Bedrijven en zelfstandigen die hun exploitatie hebben in de gemeente Rijkevorsel
kunnen met vergelijkbare huishoudelijk afvalstoffen enkel op dinsdag, woensdag en
donderdag, terecht op het recyclagepark, en dit tijdens de openingsuren.

OPHALING VIA OPROEP

Grofvuil (GV), oude metalen (OM) en snoeihout (SH) worden aan huis afgehaald op de
data die weergegeven zijn op de afvalkalender en via het systeem ‘op afroep’.  

HOE WERKT DIT?
1. Bel naar het recyclagepark (tel. 03 340 00 88) indien u GV, OM of SH wenst te laten
afhalen.  Uiterlijk 5 werkdagen voor de eerstvolgende ophaaldatum (zie afvalkalender).
2. Geef uw naam, adres, telefoonnummer en wat u wil meegeven op.
3. Zet het afval ten laatste om 7 uur op de dag van de ophaling buiten (hoogstens de
avond tevoren). Het afval moet op hanteerbare wijze worden aangeboden.

KOSTPRIJS:
grofvuil en oude metalen: 30 euro per transport + 0,15 euro per kilogram
snoeihout: 30 euro per transport + 0,07 euro per kilogram

KRINGLOOPKRACHTEN

De kringloopkrachten van Rijkevorsel zijn een groep enthousiaste vrijwilligers die zich
willen inzetten om het thuiscomposteren meer bekendheid te geven, om de ‘kneepjes
van het vak’ aan te leren en om vragen en problemen over het composteren te helpen
oplossen.  Dit kan via de telefoon, een huisbezoekje, op de demonstratieplaats van het
recyclagepark, … .

De compostmeesters zijn:
1.   Geentjens Jozef, Prinsenpad 83, 2310 Rijkevorsel                 03 314 41 49
2.   Versmissen Astrid, Perenstraat 14, 2310 Rijkevorsel              03 314 40 27
3.   Nooyens Andreas, Appelstraat 17, 2310 Rijkevorsel              03 314 73 08
4.   Van den Bergh Louis, Looiweg 108, 2310 Rijkevorsel            03 314 31 13
5.   Loomans Fons, Stevennekens 40, 2310 Rijkevorsel              03 314 37 04
6.   Debeer Theo                                                                            
7.   Gabriels Nancy, milieudienst                                                   03 340 00 23
8.  De Vrij Louis, Kievitsheide 25, 2310 Rijkevorsel                     03 312 19 63

Te koop op het recyclagepark (tijdens de openingsuren):
- Compostvaten 
- Compostbakken
- Compostzakjes
- Potgrond(zakken)                                                               

DE KRINGWINKEL WEB

Herbruikbare goederen zijn geen afval.

Kleding, huisraad, meubels, speelgoed, boeken, kortom alle goederen die nog
voor iemand anders bruikbaar zijn worden gratis ingezameld door De Kringwinkel.
U kunt ze brengen naar de dichtstbijzijnde kringwinkel of gratis laten ophalen door
de inzamelploeg van De Kringwinkel. Een derde mogelijkheid is de goederen in de

hergebruikcontainer van het recyclagepark acher te laten.

De Kringwinkel WEB is te contacteren op het nummer:  
014 44 20 40

www.dekringwinkelweb.be

adressen Kringwinkels WEB
Al deze winkels hebben dezelfde openingsuren:
• maandag tot en met vrijdag: 10 – 17.30 uur

• zaterdag: 9 – 16.30 uur

Hoogstraten (Meer)  Meerseweg 135

Retie St. Martinusstraat 50

Turnhout Steenweg op Tielen 70

NUTTIGE INFORMATIE

Gemeentebestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 340 00 00
                  ma: 9 tot 12.30 uur - 13.30 tot 19.30 uur
                  di - vrij: 9 tot 12 uur

Milieudienst Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 340 00 23
                  ma: 9 tot 12.30 uur - 13.30 tot 19.30 uur
                  di - vrij: 9 tot 12 uur

Aster Berkhofbibliotheek, Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel, tel. 03 340 00 90
                  ma: 10 tot 12 uur – 17.30 tot 19.30 uur
                  woe: 10 tot 12 uur - 13 tot 17 uur
                  vrij: 10 tot 12 uur
                  (in juli en augustus op maandag gesloten)

*NOTA:
De kostprijzen vermeldt op de afvalkalender zijn vatbaar voor wijziging tijdens het jaar.

inforMATiElijn: 0800 97 687      AfvAlinfolijn: 014 56 27 75

Raadpleeg ook uw persoonlijke afvalkalender op www.iok.be – Alle ophalingen starten om 7 uur. In de maanden juli en augustus starten de ophalingen vanaf 6.30 uur.

www.mijndiftar.be

Wat is de rol van een afvalintercommunale?

Vroeger belandde alle

afval op 1 hoop: 

het stort.

Dat kunnen we ons

vandaag moeilijk

voorstellen. We sorteren

vandaag meer dan 70%

van ons afval. Jouw

gemeente was de

motor achter deze

verandering en dat

mede dankzij jouw hulp.

Door een goede samen-

werking tussen jouw

gemeente en de nabije

gemeenten kunnen we een

professioneel, duurzaam

en klantvriendelijk beleid

voeren. Dat doen we via

een afvalintercommunale

waar jouw gemeente mee

aan het stuur zit. In de

Kempen is dit 

IOK Afvalbeheer.

IOK Afvalbeheer zorgt ervoor dat:

- je tips krijgt om afval te beperken en juist te

sorteren;

- er op tijd een ophaalwagen in je straat rijdt;

- je afval gescheiden wordt opgehaald;

- je naar het recyclagepark kan;

- je afval maximaal gerecycleerd wordt.

Door dit afvalbeleid en jouw sorteerinspanningen

heeft de Kempen de laagste restafvalcijfers van

Vlaanderen.

Bovendien houden we

de kostprijs voor jou

onder controle. Met het

geld dat een beperkt

aantal afvalstromen

opbrengt, kunnen we

een deel van de totale

kosten dekken. 

Zo zorgen we 

samen voor een

milieuvriendelijk,

betaalbaar en efficiënt

afvalbeleid. 

IOK Afvalbeheer is het samenwerkingsverband van 29 Kempense gemeenten. 
In opdracht van deze gemeenten zorgt IOK Afvalbeheer voor het afvalbeheer van meer 

dan een half miljoen Kempenaren. Die lokale aanpak op maat en  regionale sturing wordt
internationaal erkend als één van de fundamenten van het succesvolle Vlaamse afvalbeleid.

IOK Afvalbeheer, meer uit minder afval.


