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HOE VERLOOPT EEN BEZOEK 
AAN HET DIFTARPARK? 
 

Martine heeft haar garage opgeruimd. Een kapotte broodrooster en zakken met tuinafval 
staan klaar. Ook een oud tapijt en een kapotte plastic tuinstoel moeten weg. Vandaag brengt 
Martine haar afval naar het recyclagepark.

DRIE AFVALGROEPEN
 

Het diftarsysteem in de MIROM regio werkt met drie afvalgroepen:

5 veelgestelde vragen over diftar 

1. Hoeveel zal het diftarsysteem mij jaarlijks kosten? 
Als je goed sorteert en je tuinafval composteert, zal je 
weinig moeten betalen. Afval uit de groene groep kan je 
gratis aanbrengen. Voor het afval uit de oranje groep krijgt 
elk gezin jaarlijks een vrijstelling van 1.000 kg. Deze grens 
is afgestemd op de normale jaarlijkse afvalproductie van 
een gezin. Brandbaar grofvuil (bv. een oud tapijt, kapotte 
zetel of matras) is vanaf de eerste kg betalend, maar de 
ervaring leert dat de jaarlijkse aanvoer vrij beperkt is. 

2. Ik heb de vrijstelling van 1.000 kg (oranje groep) niet 
bereikt op het einde van het kalenderjaar. Kan ik mijn 
resterende saldo overdragen naar het volgende jaar?
Neen. Elk kalenderjaar worden de tellers op nul gezet en 
krijg je een nieuwe vrijstelling van 1.000 kg (= 25 euro).

3. Hoe kan ik betalen? 
Betalen kan aan de betaalautomaat met bancontact of 
pasmunt vanaf 5 cent. Geen gepast geld? Het teveel 
wordt bijgehouden voor je volgende bezoek. Dit tegoed 
is overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar. Heb je 
geen geld bij, dan moet je het openstaande saldo binnen 
de 14 dagen vereffenen op de betaalzuil op het park. Pas 
dan krijg je opnieuw toegang tot het park.

4. Kan ik met bedrijfsafval terecht op het recyclagepark?
Ja, je kan bedrijfsafval aanbrengen met een badge 
en je identiteitskaart. Vraag eerst je badge aan op  
www.mirom.be. De badge kost 5 euro. Neem steeds 
de ingang met de weegbrug. Afval uit de groene groep 
is gratis. Voor het afval uit de oranje en rode groep 
betaal je een tarief vanaf de eerste kilo. Meer info vind 
je op www.mirom.be. Ook scholen en verenigingen zijn 
welkom met een badge. In sommige gemeenten kunnen 
bepaalde verenigingen onder dezelfde voorwaarden als 
gezinnen aanvoeren. Het gemeentebestuur bepaalt welke 
verenigingen hiervoor in aanmerking komen.

5. Ik verbouw een huis of heb een tweede verblijf in de 
gemeente, maar mijn domicilie is elders. Kan ik gebruik 
maken van het recyclagepark?
Tegen de kostprijs van 5 euro kan je een badge aanvragen 
op www.mirom.be. Met deze badge en jouw identiteitskaart 
kan je afval aanbrengen op het recyclagepark. Het tarief 
voor badgebruikers is dan van toepassing. 

(*) Deze afvalfracties kan je niet op alle diftarparken aanbrengen. Een overzicht   
van de toegelaten afvalfracties op jouw recyclagepark vind je op www.mirom.be. 

(**) Klein gevaarlijk afval (KGA) van KMO’s wordt niet aanvaard. 

Diftar in jouw gemeente 
• In Houthulst, Menen, Roeselare, Torhout, Wervik, Wevelgem en Wingene wordt het diftarsysteem al toegepast.  
 In Lichtervelde wordt momenteel een eigen diftarsysteem toegepast.

• In Koekelare en Zonnebeke zijn de voorbereidende werken al gestart.  
 Het einde van de werken is voorzien voor dit najaar.

• In Kortemark, Moorslede en Staden starten de voorbereidende werken in het najaar van 2015.  
 In Langemark-Poelkapelle starten de werken in het voorjaar van 2016.

• Voor Hooglede is de timing nog niet gekend. 

RODE GROEP
brandbaar grofvuil

> Vanaf de eerste kg betalend.
Ook voor badgegebruikers.

ORANJE GROEP
aarde (*)
asbestcement (*)
bloempotjes in plastic
folies in plastic
gipsafval
harde plastics / PVC
houtafval
landbouwfolie  recycleerbaar (*)
niet recycleerbaar afval (*)
piepschuim
steenpuin
tuinafval
vlak glas

> Jaarlijkse vrijstelling van 
1.000 kg per gezin. Breng je meer 
aan, dan betaal je per kg van 
1.000 kg tot 2.000 kg. Breng je 
nog meer aan, dan betaal je een 
kostprijs volgens de afvalsoort.
Badgegebruikers betalen een 
kostprijs vanaf de eerste kg.

GROENE GROEP
elektro
elektriciteitskabels 
glazen flessen en bokalen
KGA (batterijen, motorolie, 
frituurolie, gevaarlijke 
producten…) (**)
metaal
papier en karton
PMD
textiel

> Altijd gratis.
Ook voor badgebruikers.

Martine laadt haar auto in volgens de drie afvalgroepen. Het afval uit de groene groep 
staat achterin, want dit wordt als laatste gelost. Daarna volgt het afval uit de oranje 
en de rode groep. Martine vergeet ook haar identiteitskaart niet. 

Martine rijdt naar de uitgang van het recyclagepark en stopt haar identiteitskaart 
een laatste keer in de kaartlezer. Ze kan het recyclagepark nu verlaten.

Martine kan het recyclagepark oprijden om alle afval uit de rode groep te lossen. 
Daarna rijdt ze  naar de tweede weegbrug.  Ze stopt haar identiteitskaart in de zuil en 
geeft aan dat ze nog afval wenst achter te laten. Opnieuw ontvangt Martine een ticket 
met het resultaat van de weging. Martine kan nu alle afval uit de oranje groep in de 
juiste container lossen. Daarna rijdt ze nog een laatste keer op de weegbrug om het 
afval uit de groene groep te lossen. 

Martine heeft afval mee uit de drie afvalgroepen en kiest daarom eerst voor de ingang 
met weegbrug. Ze meldt zich aan met haar identiteitskaart. Martine geeft aan dat ze 
afval uit de rode groep wil lossen. Na de weging neemt ze haar ticket. 

Martine rekent af bij de betaalautomaat. Ze betaalt enkel voor het afval uit de rode 
groep, want haar jaarlijkse vrijstelling van 1.000 kg voor de oranje groep is nog niet 
opgebruikt en afval uit de groene groep is altijd gratis.

1. 

3.

5.

2.

4. ?
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NIEUWE COMPOSTBAKKEN EN -VATEN TE KOOP KRINGLOOP JIJ MEE? 
 
Composteren, kippen houden, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, hakselen, mulchmaaien... Het zijn allemaal 
kringlooptechnieken om keuken- en tuinresten te voorkomen of te verwerken in de eigen tuin. Zo kan je heel wat 
werk, tijd en geld besparen. De kringloopkrachten vertellen je er graag meer over tijdens deze activiteiten:

 
13 juni 9u – 12u Recyclagepark Staden, de Carninstraat Demostand composteren

13 juni 9u – 12u Wijkcomposteerplaats De Appel,  Demostand wijkcomposteren 
   einde Bessenweg, Westrozebeke

13 juni 10u – 15u Recyclagepark Houthulst, Paardedreef Demostand composteren met kinderanimatie

13 juni 9u30 – 16u Recyclagepark Torhout, Atelierstraat 20 Demonstand composteren met kinderanimatie   

13 juni 13u30 - 15u Recyclagepark Langemark, Industriestraat 9 Infostand ‘red de restjes’ en composteren 

14 juni 13u30 – 17u Wallemeers, Roeselare Opening van het volkstuinpark met inhuldiging van 
    de composthoek en een workshop ‘koken met 
    restjes’. Met randanimatie, bouw van een   
    insectenhotel en een fietslus met bezoek aan de  
    LET’s tuintjes. 

21 juni 8u30 – 15u30 OC Hemelsdaele, Vladslolstraat 9, Kortemark Infosessie over maaien met de zeis.  
    Meer info en inschrijven via milieu@kortemark.be.  

4 juli,  9u – 11u30 Recyclagepark Wingene, Hille-Zuid 13 Demostand thuiscomposteren 
1 augustus en   
5 september

> Vat 
Voor een kleinere tuin (tot 400 m²) om keukenafval en beperkte hoeveelheden tuinafval  
te verwerken tot compost. 

Kostprijs: 30 euro (compostvat + beluchtingstok) 
Afmetingen: diameter 80 cm, hoogte 1m 

> Bak 
Voor een grote tuin met veel tuinafval zoals gras, plantenresten, takjes, haagscheersel of 
ander houterig materiaal. Ideaal vanaf 2 bakken.  

Kostprijs: De eerste bak kost 65 euro. Een aanbouwmodule (= 2de of 3de bak) kost 45 euro 
Afmetingen: breedte en lengte 120 cm, hoogte 1m

> Keukenemmer 
De ideale oplossing om kleine hoeveelheden groente- en fruitafval uit de 
keuken te verzamelen en leeg te maken bij je compostvat of -bak.

Kostprijs: 3,5 euro | Inhoud: 10 liter

Een composthoop is alleen aan te raden voor grote tuinen.  
Wie geen tuin heeft, maar toch wil composteren, kan een wormenbak aanschaffen.  
Meer info op www.mirom.be.

TE KOOP
Een compostvat of -bak kan je aankopen bij je gemeente of op  
het recyclagepark. Sommige gemeenten leveren ook aan huis.  
Neem contact op met de milieudienst voor meer info of kijk op  

www.mirom.be. Het is ook mogelijk om een vat, bak of  
keukenemmertje online te bestellen op www.mirom.be.  

Het bestelde materiaal kan je de week nadien afhalen bij  
MIROM Roeselare. 

SAMEN COMPOSTEREN
De bewoners van het appartementsgebouw Zuidpark in Hooglede composteren samen  
met succes. In de gemeenschappelijke tuin staan sinds 2014 drie compostbakken.  
De acht deelnemende gezinnen  plaatsen hierdoor de helft minder restafvalzakken buiten.  
Initiatiefnemers Koen en Stefaan geven tekst en uitleg.

Hoe is het idee om samen te 
composteren gegroeid?

De meeste bewoners  hadden voor 
hun verhuis naar dit appartement al 
ervaring met thuiscomposteren.  Met 
pijn in het hart gooiden we ons groente- 
en fruitafval in de restafvalzak. Als je 
weet dat je het kunt teruggeven aan 
de natuur, dan is composteren een 
betere optie.

Jullie hebben de compostcursus 
bij MIROM gevolgd, was dat een 
meerwaarde?

Jazeker, het is goed om te weten wat 
er wel en niet composteerbaar is. Ook 
is het interessant om te weten hoe het 
proces in elkaar zit, zo kun je eventueel 
problemen beter aanpakken. Ook de 
praktijksessie was boeiend, je steekt 
er veel van op.

Jullie zijn nu al ruim een half jaar 
bezig. Wat is jullie ervaring?

Heel goed, we waren beter al een jaar 
eerder gestart. Ons restafval is met 
de helft gehalveerd en iedereen doet 
enthousiast mee en respecteert de 
afspraken. Het geld dat je investeert 
in de compostbakken win je op die 
manier eenvoudig terug.

Hoe hebben jullie de invoering van  
de compostbakken aangepakt?

We kaartten dit voorstel aan op de 
algemene vergadering en iedereen 
vond dit een goed idee. We kochten 
de compostbakken aan bij MIROM  
en zij adviseerden ons om een 
compostcursus te volgen omdat we 
op ‘grotere’ schaal composteren. Met 
drie personen hebben we de sessies 
gevolgd. De bewoners kregen bij de 
opstart een persoonlijke brief met 
de praktische afspraken. Ook heeft 
iedereen zich een keukenemmer 
van MIROM aangeschaft waarop de 
sorteerinstructies staan. 

Welk advies zou je geven aan anderen 
die in groep willen composteren?

Voorwaarde is dat je voldoende ruimte 
hebt om samen te composteren. Ook 
heb je enkele enthousiastelingen 
nodig die achter het project staan en 
actief meewerken: bruin materiaal 
toevoegen, de compost omzetten…  We 
zijn met een kleine groep, zo kunnen 
we het geheel ook beter opvolgen. 
Maar het is zeker een aanrader. 

Heb jij ook zin om samen met je vereniging, buren, vrienden… te 
composteren op een gezamenlijk terrein of een openbaar perceel (mits 
toestemming van de eigenaar)? Dan kan je in aanmerking komen voor 
een financiële ondersteuning van MIROM. Drie compostbakken kunnen 
aangekocht worden tegen de helft van de prijs. Het aanvraagformulier en 
alle voorwaarden vind je op www.mirom.be. 

COMPOSTEREN, HOE DOE JE HET GOED?  
Wil jij ook composteren, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Of zit je met een  
compostprobleem? Mis dan zeker deze gratis infosessie niet. Je maakt in de tuin van een  
ervaren kringloopkracht kennis met de basisregels van het composteren en met de praktijk.

Wanneer? Donderdag 18 juni van 19u30 tot 21u30 
Waar? Runenstraat 40 in Roeselare  
Inschrijven is gratis en kan via www.mirom.be 

Pas jij al kringloop-
technieken toe in 
jouw tuin? 

Stuur ons voor eind 
juni een foto met een 
woordje uitleg naar  
communicatie@mirom.be en 
wie weet win jij wel een handige 
keukenemmer. 

WIN!
een keukenemmer
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OORLOGSMUNITIE GEVONDEN? 
CONTACTEER DE POLITIE
Er werden onlangs obussen gevonden in een container met metaalafval 
op het recyclagepark. Dit is totaal onverantwoord. Zo breng je jezelf, de 
andere bezoekers, omwonenden, parkwachters en afvalverwerkers in 
gevaar. Oude munitie bevat vaak nog springstof die kan ontploffen. Daarbij 
worden metaalscherven in de lucht geslingerd die tot honderden meters 
dodelijk kunnen zijn. Ook gasbommen zijn levensgevaarlijk en niet te 
onderscheiden van een gewone obus. Een gasbom moet niet ontploffen om 
dodelijk te zijn. Het gas kan ontsnappen door corrosie of beschadigingen 
en ernstige brandwonden, ademnood of erger veroorzaken. 

Een bom gevonden, 
wat nu?
1. Blijf kalm  
2. Raak de munitie niet aan 
3. Contacteer de lokale politie.  
 Zij verwittigen de ontmijnings- 
 specialisten van DOVO.

VUURTJE STOKEN IN JE TUIN?
De Vlaamse milieuwetgeving is duidelijk: afval verbranden in open lucht is 
verboden. Dit verbod geldt niet alleen voor papier, plastic of andere rommel, 
maar ook voor keukenafval, groenresten en houtafval. Het verbranden van 
snoeihout in de tuin is dus niet meer toegelaten, ook al respecteer je een 
ruime afstand tot de omliggende woningen. 

Het gebruik van een sfeerverwarmer (bv. een vuurkorf) of barbecue is wel nog 
toegestaan. Hiervoor mag je enkel droog en onbehandeld hout gebruiken. 
Gevernist, geverfd of geïmpregneerd hout mag je nooit verbranden. Hetzelfde 
geldt voor triplex, vezelplaat en alle andere samengestelde houtproducten. 
Dit soort afval kan je kwijt op het recyclagepark.  Om een vuur aan te maken 
gebruik je aanmaakhout of -blokjes die je in de winkel kan kopen. Gebruik 
geen krantenpapier, benzine, brandspiritus of paraffineblokjes. 

Ook voorziet de milieuwetgeving enkele specifieke uitzonderingen voor  
bijvoorbeeld landbouwers of een kampvuur. Meer info op www.stookslim.be.  

 

              SNOEI MEE TEGEN KANKER
Heb jij een taxushaag? Dan ben jij één van de vele Vlamingen die dankzij deze plant levens kan redden. Een taxushaag 
bevat baccatine, een belangrijke grondstof voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Bij 50% van de 
behandelingen kiest men voor geneesmiddelen op basis van taxus. Uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt 
één chemotherapie gewonnen.

Snoei tussen 15 juni en 31 augustus jouw taxushaag en breng het snoeisel naar het recyclagepark. Taxussnoeisel dat 
voldoet aan de voorwaarden kan je tijdens de actieperiode op diftarparken aanbrengen in de groene groep (uitgezonderd 
het park van Gullegem Rijksweg). De opbrengst van deze inzameling op de recyclageparken schenkt de gemeente en 
MIROM aan kankerbestrijdende projecten. 

Enkel dit taxussnoeisel is toegelaten: 
• Zuiver: snoeisel zonder aarde, gras, onkruid of bladafval 
• Jong: enkel eenjarige scheuten van max. 30 cm lang 

> Meer info: www.vergrootdehoop.be

www.stookslim.be

Zag u maar elk gevaar.
Stook enkel droog en onbehandeld hout.

SORTEER JIJ  
AL OVERAL? 
Belgen zijn koplopers in het sorteren. Meer 
dan 95% sorteert thuis zijn afval. Zo kunnen 
we onze CO2-uitstoot met 670.000 ton per jaar 
verminderen. Buitenshuis kunnen we ons sorteergedrag nog verbeteren.  
Op heel wat plaatsen vind je al gescheiden afvalbakken voor restafval, PMD, glas en papier en karton.  
Kijk maar eens rond in je sportclub, een provinciaal domein of het station. Maak jij er al gebruik van? 

         

AFVAL ONDERWEG, WAAR HOORT HET THUIS?

Een frisse pint op de festivalweide, een broodje in het station… Niet alleen thuis, maar ook onderweg moet je jouw 
afval kwijt. Correct sorteren is dan de boodschap. Weet jij waar dit afval thuishoort?

Afvalbakjes in het straatbeeld en op openbare plaatsen zijn enkel bedoeld voor klein afval dat je  
onderweg consumeert. Denk maar aan het klokhuis van je appel of een drankverpakking.  

Organiseer je een picknick of BBQ in het park? Neem dan je afval terug mee naar huis.  
Het is niet toegelaten om grote stukken afval of zakjes met afval bij vuilbakjes te deponeren.  

restafval PMD flacon = PMD

restafval restafval tube = restafval

restafvalrestafval restafval

P lastic flessen en flacons Metalen verpakkingen Drankkartons

Twijfel je waar jouw afval thuishoort? 
Surf naar www.betersorteren.be of vraag een sorteergids aan via communicatie@mirom.be

6

 
Zorg bij het sorteren dat de verpakkingen volledig leeg zijn. 

Verpakkingen met deze symbolen zijn geen PMD.
Breng ze naar het recyclagepark.

WAT IS PMD?

=
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Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: F. Dochy, 
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Contactpersoon: Goedele Osaer, 051/26 03 50, goedele.osaer@mirom.be.  
Druk: Roularta Printing. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

DE KRINGWINKEL ZOEKT SPORTARTIKELEN 
Zijn je kinderen uit hun sportoutfit gegroeid? Of heb je nog sportmateriaal liggen dat je niet meer 
gebruikt?  Breng deze spullen dan naar één van Kringwinkels in o.a. Roeselare en Torhout. Alle 
bruikbare sportkledij, sportschoenen, fietsen, fitnesstoestellen, ballen… zijn welkom. Deze 
spullen worden aan kleine prijzen verkocht in de aanloop van Week van de Sportclub. Zo geeft 
Kringwinkel Midwest iedereen de kans om aan sport te doen. 

Ook bedrijven en sportclubs kunnen materiaal aanleveren. Grote hoeveelheden kan je gratis laten 
ophalen (bel 051 24 49 14). Meer info over het brengen of gratis ophalen van goederen vind je ook op www.
dekringwinkelmidwest.be. Bedrijven die grote partijen sportartikelen aanleveren, kunnen op aanvraag een 
attest voor de boekhouding krijgen. 

 
HERBRUIKBARE SPULLEN OP HET RECYCLAGEPARK

Wist je dat je met klein herbruikbaar materiaal ook terecht kan op het recyclagepark? 
Gebruik daarvoor de aangeduide inzamelbakken. Let wel: dit is niet mogelijk op de parken 
van Gullegem (Rijksweg), Koekelare,Kortemark en Zonnebeke.

Meer info: www.dekringloopwinkel.be en www.kringwinkelmidwest.be 

MIROM AFVALZAKKEN
VERKOOPPUNTEN
Benieuwd waar je afvalzakken kan kopen in jouw buurt? Surf naar www.mirom.be en vul  
je straat in. Je krijgt meteen een overzicht van de vijf dichtstbijzijnde verkooppunten.  

KLACHT
MIROM test de kwaliteit van de afvalzakken grondig aan de hand van steekproeven. 
Ontdek je bij het begin van een rol toch een afvalzak zonder lasnaad of met een andere 
productiefout, dan kan je deze rol omruilen in het verkooppunt waar je de rol hebt  gekocht 
of in je gemeente. Als je deze fout pas in het midden of op het einde van de rol ontdekt, kan 
je enkel terecht bij de gemeente of MIROM. Noteer eventueel het nummer dat onderaan de 

zak staat en geef dit door aan MIROM Roeselare via ww.mirom.be of bel 051/26 03 50. 

OPHALING EN OMRUILING OUDE ZAKKEN 
> 2015

• De oude groene en oranje restafvalzakken van MIROM zijn met afvalsticker nog bruikbaar tot eind 2015.

• Afvalstickers kan je aankopen bij MIROM Roeselare (Oostnieuwkerksesteenweg 121), bij MIROM Menen  
(Industrielaan 30) en op de recyclageparken van Menen, Wervik en Wevelgem. 

• Volle rollen oude MIROM zakken kan je mits opleg omruilen bij MIROM Roeselare en MIROM Menen.  
Ook een overschot aan volledige stickers van 0,30 euro kan je inwisselen. 

TIP: Heb je nog een volle rol oude MIROM afvalzakken liggen en kan je deze rol niet meer 
volledig opgebruiken voor het einde van het jaar? Start dan niet meer met deze rol,  
maar ruil ze nu al om voor nieuwe afvalzakken bij MIROM. 

> 2016

• Vanaf 1 januari 2016 worden enkel nog de witte en gele MIROM restafvalzakken opgehaald.

• Volle rollen oude MIROM zakken en/of volledige afvalstickers van 0,30 euro kan je inwisselen bij MIROM Roeselare 
(Oostnieuwkerksesteenweg 121) en MIROM Menen (Industrielaan 30).


