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Op de recyclageparken is ook een zone van de Kringwinkel 
voorzien en daar kan je soms meer kwijt dan je denkt. 

Gebruiksvoorwerpen en huisraad die er niet meer nagelnieuw 
uitzien, maar niet beschadigd zijn, zijn vaak nog toe aan een 
tweede leven. Dump dus niet alles argeloos in een container, 
maar toon het eerst aan de parkwachter en bied je spullen  
een kans op een nieuwe toekomst!

DE KRINGWINKEL HEEFT 
MEER NODIG DAN JE DENKT

NU PERSCONTAINERS VOOR PAPIER EN KARTON 
WINST VOOR ONS ALLEMAAL
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Na een testperiode zijn dit najaar nieuwe perscontainers 
voor papier en karton in gebruik genomen. Daarin wordt 
het afval telkens samengeperst, waardoor de opslagcapa-
citeit exponentieel stijgt. 

De nieuwe installatie kan ongeveer vier keer zoveel afval 
bevatten ten opzichte van een klassieke open container. Het 
voordeel is duidelijk: 1 transport waar er vroeger 4 nodig 
waren! “Normaal hadden we na een weekend een contai-
ner papier & karton vol”, vertelt parkwachter Gino. “Met de 
nieuwe konden we meteen twee weken verder.”

Ook de perscontainers voor grofvuil zijn vernieuwd. Ze 
hebben een grotere capaciteit. Deze zijn een stuk gebruiks-
vriendelijker en veiliger voor de bezoeker…

Een mooie besparing op transport en dus minder vrachtwa-
gens die het recyclagepark op- en afrijden én in het verkeer 
gestuurd worden. Maar de investeringen bieden ook voor-
delen voor de parkwachters en de bezoekers die hun afval 
komen afleveren. Voor de parkwachters zijn de containers 
makkelijk & veilig te bedienen en is er een beter zicht op 
wat er ingegooid wordt. Bezoekers moeten dan weer geen 
trappen meer op en af om hun papier en karton kwijt te 
kunnen. Het afval kan ook niet meer wegwaaien of door-
weekt raken van de regen, wat ook weer scheelt in gewicht.

Probeer het tijdens je volgende bezoek aan het recyclage-
park zeker eens uit. En wie toch nog hinder ondervindt of 
zijn/haar weg niet vindt: spreek gerust de parkwachters 
aan, zij staan iedereen met raad en daad bij!

4 KLASSIEKE CONTAINERS

1 PERS- 
CONTAINER



GEEF JE KURK EEN  TWEEDE LEVEN

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL: WAT IS NIEUW?

Gasflessen zonder statiegeld kan je voortaan ook 
achterlaten bij het KGA op het recyclagepark.  
Het gaat om niet-geperforeerde gasflessen voor 
eenmalig gebruik, bijvoorbeeld om ballonnen  
op te blazen. Ook geperforeerde gasflessen  
voor eenmalig gebruik die bv gebruikt  
worden tijdens het kamperen kan  
je kwijt op het recyclagepark.

Meer info op  
www.legegasfles.be

Er bestaat alsmaar meer cosmetica die je bij-
voorbeeld op je huid aanbrengt zonder speciale 
bescherming. Denk daarbij aan make-up, sham-
poo’s, zonnemelk, gel, body butter, scrubs en 
allerlei andere (huid)crèmes. Dergelijke restjes 
of overbodige voorraden horen niet langer bij het 
KGA en mogen in de restafvalzak. Lege verpak-
kingen horen thuis bij PMD of restafval.  
voor parfums.   

Een uitzondering:  
verpakkingen van een  
gevaarlijk product horen  
bij KGA en breng je  
naar het recyclagepark. 

Heel wat schoonmaakproducten die je zonder 
handschoenen of veiligheidsbril kan gebruiken,  
zijn niet langer KGA. Zo mag je voortaan 
niet-vloeibare resten, zoals bruine zeep en 
schoensmeer, bij het restafval deponeren.

Let wel:

 Heb je restjes vloeibare schoonmaak-
producten? (Vloeibare zeep, wasmiddelen, 
detergent,…) Breng die in de originele 
verpakking naar het recyclagepark. 

Lege verpakkingen van schoonmaak-
middelen met een kindveilige sluiting of 
met een van onderstaande symbolen 
horen ook thuis op het recyclagepark. 
Lege verpakkingen van  
onschadelijke producten  
mogen in de PMD- of 
de restfractie. 

1

2

Een volledige en actueel overzicht van  
het KGA vind je op www.mirom.be 
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Kraak je al eens een flesje bubbels of wijn? Groot gelijk, maar gooi je kurk niet zomaar 
weg. Kurk is een beperkt beschikbaar natuurlijk materiaal met bijzondere kwaliteiten.  
Zonde dus om het slechts eenmalig te gebruiken. Kurk, zowel zuivere kurkdoppen 
als onderleggers in kurk, kurkisolatie als andere voorwerpen van zuivere kruk kan 
je voortaan ook kwijt op het recyclagepark, waar de vlaspit ze ophaalt en recycleert 
tot isolatiemateriaal. Heb je een feestzaal of evenementenlocatie? Dan kan je ook een 
inzamelbox aanvragen waar kurken kunnen verzameld worden.
Meer info op  www.west-vlaanderen.be/kurkproject  

GASFLESSEN

COSMETICA

SCHOONMAAKPRODUCTEN
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Van maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 november is er de Week van 
de Afvalophaler. Een week waarin we de mensen in de bloe-
metjes zetten die week na week onze afvalzakken en stapel-
tjes papier en karton van voor de deur komen plukken. Tijdens 
die week krijgen de beladers, chauffeurs en parkwachters 
massaal complimentjes, een dikke duim en hier en daar een 
kop koffie of een dampende kom soep. Een welkom gebaar, 
maar hun inzet blijft natuurlijk niet beperkt tot die éne week 
en dus kan het geen kwaad om ze ook de rest van het jaar te 
‘bedanken’. Dat kan nog het best door ons afval correct aan te 
bieden, zodat zij hun werk vlot kunnen uitvoeren. 

We nodigden beladers Matthias uit Eernegem en Joachim uit 
Zarren na hun ronde uit voor een babbel, en ook chauffeur Gino 
uit Jonkershove schoof mee aan tafel. Eerste conclusie: heel 
wat mensen doen het al  zoals het hoort en zetten hun afval bui-
ten conform de afspraken: het juiste gewicht, de juiste plaats 
& correct toegebonden. Maar desalniettemin zijn er nog wel 
werkpuntjes. Een groot probleem blijft bijvoorbeeld glas. Glas 
hoort niet thuis in de restafvalzak, maar de praktijk leert dat 
heel wat mensen toch nog flessen en zelfs scherven zomaar 
bij het huisvuil droppen. Met alle gevolgen van dien. “Ik zelf nog 
geen ernstige snijwonden opgelopen, maar ik ken wel collega’s 
die het hebben voorgehad”, illustreert Joachim. En glas is niet 
het enige risico voor kwetsuren, ook andere scherpe voorwer-
pen worden al snel wapens in de afvalzak. “Aardappelmesjes, 
vijzen en nagels… het gaat er allemaal in en dat steekt natuur-
lijk meteen door de zak”, vertelt Matthias. “In de zomer, in vol 
barbecueseizoen, is het ook uitkijken voor satéstokjes. Die 
kunnen de mensen best in zo’n klein mogelijk stukjes kraken 
om te vermijden dat een afvalzak een cactus wordt.” 

Ook wat betreft gewicht is er nog werk aan de winkel. “Een res-
tafvalzak mag maximaal 15 kg wegen”, legt Matthias uit. “Maar 
je voelt soms al snel dat je daar over zit. Dan halen we de weeg-
schaal er bij en zie je dat het eerder richting 20 kg gaat. ‘Er is 
nog plaats’ en dan denken de mensen dat ze er kunnen blijven 

bijsteken, maar dat is natuurlijk niet zo. We hebben er al eens 
eentje gehad die 37 kg woog…” Een indrukwekkend record, 
maar niet gezond voor de ophalers die op een ronde al snel 
meer dan 1.000 zakken mogen torsen.

De klassieke ‘gewichtige factoren’ kennen Joachim en Matthi-
as intussen ook al goed. “Als je aan een kinderdagverblijf aan-
komt, gaat er al een alarm af”, getuigt Matthias. “Daar staan 
vaak zakken propvol luiers en ik kan je verzekeren: dat wéégt.” 
Ook kattenbakvulling brengt het gewicht van een restafvalzak 
al snel boven de toegestane limiet. Gelukkig zijn er de kleine 
afvalzakken die daar soelaas brengen. 

De uitwerpselen van Minoes zijn overigens niet het enige-kat-
tengerelateerde probleem voor de ophalers. Zakken die door 
hongerige (zwerf)katten worden opengescheurd zijn vervelend, 
maar evengoed de maatregelen die mensen nemen om zoiets 
net te vermijden. “De mensen gieten javel, of strooien peper 
over de zakken, maar los van het feit dat het afschrikkende ef-
fect daarvan niet eens is aangetoond, is dat voor ons gevaar-
lijk”, vertelt Joachim. “Veel beter is het om mosselschelpen, 
restjes vlees of vis, botjes en andere ‘lekkernijen’ in een doosje 
te steken die de geur wat maskeert”, legt Joachim uit.

“ EEN RESTAFVALZAK MAG MAXIMAAL
15 KG WEGEN. MAAR JE VOELT SOMS AL  
SNEL DAT JE DAAR OVER ZIT. DAN HALEN

WE DE WEEGSCHAAL ER BIJ EN ZIE JE DAT 
HET EERDER RICHTING 20 KG GAAT. ”

BUNDEL JE PAPIER  
EN KARTON IN  
STEVIGE PAKKETTEN
Bied je afval correct aan. 
Bekijk hoe het moet op  

HOUHETNET.BE

RESPECT 
ZIT IN DE 
KLEINE 
DINGEN

#houhetnet

DOEN WE 
HET GOED?

 WEEK VAN DE AFVALOPHALER
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Er zijn nog wel ‘ingrediënten’ die je niet in de afvalzak mo-
gen omdat ze een specifiek verwerkingsproces nodig heb-
ben.  “Oliën en chemische vloeistoffen brengen bovendien 
ook risico’s  met zich mee. “De pers duwt alles samen hé”, 
zegt Matthias. “Ik heb het een keer meegemaakt dat er een 
fles frituurolie in een zak stak/zat. Door de pers knalde die 
open en spoot de olie over de hele straat. Rompslomp voor 
ons én voor de bewoners. Terwijl je frituurolie gratis kan af-
leveren op het recyclagepark en in heel wat supermarkten.  
Naast restafval, halen Joachim en Matthias ook geregeld pa-
pier en karton op. Dat bied je aan in ‘hapklare’ stapeltjes van 
maximaal 15 kg, bij voorkeur samengebonden met een (na-
tuur)touwtje. “Ook daar wordt wel eens vals gespeeld”, vertelt 
Joachim. Het staat er nooit opgeschreven, maar de trucjes zijn 
soms even duidelijk.

Is het dan allemaal kommer en kwel, is de job van belader voor-
al afzien? Neen, daarvoor doen Gino, Matthias en Joachim, en 
hun vele collega’s het te graag. Dat blijkt ook uit het enthousi-
asme waarmee ze vertellen en de mate waarin ze zich begrip-
vol opstellen voor de dagdagelijkse besognes van ‘de mensen’. 
“In de winter zorgt de koude er soms voor dat het nog lastiger 
wordt en fysiek is het geen sinecure, maar er zijn ook heel wat 
voordelen”, vinden zowel Joachim als Matthias. “Je bent veel 
buiten, hebt veel vrijheid en bent bijna altijd in gezelschap.”
Misschien de leukste appreciatie die ze krijgen, komt van kin-
deren. “Ik heb mijn dochter al eens aan school afgezet.” Vertelt 
Gino. “Dan is ze wel fier als een gieter natuurlijk.” 
Matthias beaamt: “kinderen geven je ze ook soms een high five 
terwijl je passeert.”We komen ook regelmatig een kereltje te-
gen dat ons steevast vertelt ‘dat hij dat later ook wil doen’. We 
raden hem wel altijd aan dat hij toch beter goed studeert zodat 
hij ook iets anders kan kiezen… (lacht)”

“ MENSEN GIETEN JAVEL OF STROOIEN 
PEPER OVER DE ZAKKEN, WAT ZEER 

GEVAARLIJK IS VOOR ONS. ”

Haal je stickervel op het recyclagepark  
of in je gemeentehuis.

BEDANK JIJ OOK DE OPHALER  
OF PARKWACHTER?

Enkel MIROM- 
zakken gebruiken

Geen scherpe  
en gevaaarlijke 
voorwerpen 
zoals glas  
en injectie- 
naalden

Max. gewicht  
15 kg

Dichtgeknoopt 
en zichtbaar op 
de stoep plaatsen

Geen extra zakjes 
bij de afvalzak zetten 
of eraan hangen

RESTAFVAL Wekelijks aan huis opgehaald
in de restafvalzak

Enkel MIROM- 
zakken gebruiken

Geen bidons 
aan de 
buitenkant

Volledig leeg

Duw plastic 
flessen plat en 
zet de dop erop

Duw plastic 
flessen plat en 
zet de dop erop

PMD

>8L

Tweewekelijks aan huis  
opgehaald in de PMD-zak.

In een stevige
kartonnen doos

Plastic folie 
verwijderen van 
tijdschriften en 
reclamebladen

Max. gewicht  
15 kg

Samenbinden met 
touw (geen tape, 
metaaldraad of 
plastic koord)

PAPIER & KARTON Vierwekelijks aan 
huis opgehaald

HOE DOE IK HET GOED?

EEN SODASTREAM OF 
VERRASSINGSPAKKET 
Doe mee aan onze ophaalquiz op  
www.mirom.be/ophaalquiz

Deelnemen kan tot 7 december

WIN  
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PUZZEL DE GLASBOL IN ELKAAR MET DE JUISTE INHOUD 
 
Weet jij wat in de glasbol hoort en wat niet?  
Zet de cijfers van de toegelaten voorwerpen bij  
de juiste letters en maak de puzzel compleet! 

check de sorteerregels op www.mirom.be/glasbol
 
De oplossing vind je achteraan deze Milieukrant. 

SORTEERPUZZEL

A B C D E F G
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3 5

8
6

2

12

7

WEET JIJ WAT ER IN  
DE GLASBOL HOORT?

WIST JE DAT MIROM OOK INZET  
OP CAMERA’S OM SLUIKSTORTERS 
TE BETRAPPEN? 
Laat niets achter bij de glasbol!

A B

D

E

C

F

G
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Afgelopen zomer startte in Roeselare het volkstuinpark  
‘Licht & Ruimte’. Omwonenden kweken er op 27 perceeltjes 
samen groenten met anderstalige nieuwkomers en laten er  
zo in een moeite niet alleen heerlijke eigen kweek, maar 
evenzeer de sociale cohesie groeien. Een mooi project dat 
Mirom graag ondersteunt. 

Een idee dat eigenlijk net zo goed navolging kan krijgen.  
Want wie op een appartement woont of niet over een eigen tuin 
beschikt, kan zo toch besparen op restafvalzakken én prima 
compost oogsten voor de bloemetjes in huis of op het terras. 
Steek de koppen bij elkaar, ga op zoek naar een geschikte plek 
en wie weet delen jij en je buren binnenkort een compostbak of 
-vat. Het materiaal wordt voor een stuk gesubsidieerd, alle info 
daarvoor vind je op www.mirom.be/samencomposteren. 

Er zijn 46 miljoen ongebruikte elektrotoestellen in ons land. 
Hoeveel heb jij er liggen?  Denk er aan om je oude gsm of 
andere klein elektro naar het recyclagepark of recyclepunt 
(in je supermarkt of elektrozaak) te brengen. Zo krijgen 
onderdelen van deze toestellen nog een tweede leven. 
Je vindt een overzicht via de recycle app of via www.recupel.be. 

DEEL EEN COMPOSTBAK  
MET JE BUREN

SMARTPHONE  VAN DE SINT

Roeselare is de voorbije maanden weer een beetje ‘warmer 
geworden. Het warmtenet, waarmee gebouwen in en rond de 
stad van schone energie worden voorzien met de restwarmte 
van de verbrandingsoven, blijft groeien. Zo is nu ook het nieuwe 
zwembad van Sportoase op site Schiervelde aangesloten en 
zorgt supermarkt LIDL in de Westlaan er de komende maanden 
zo voor dat hun klanten het niet koud krijgen. 

Maar de leidingen moeten niet altijd grote afstanden afleggen, 
want ook de nieuwe buren van de glastuinbouwzone die naast 
Mirom zal verrijzen sluiten zich aan op het warmtenet. Een grote 
speler, goed voor 30ha duurzame groente(n)teelt.

ZWEMBAD EN SERREPROJECT   
AANGESLOTEN OP WARMTENET



Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Henk Kindt
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Contactpersoon: Frederic Vansteenkiste, 051/26 03 50, frederic.vansteenkiste@mirom.be
Lay out: Bullet Point. Druk: Roularta. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.
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OOK CENTEN VOOR JOUW SCHOOL OF VERENIGING? 
DOE MEE AAN OPERATIE PROPER

“Ons actieplan lag eigenlijk in het verlengde van wat we 
al deden: we gebruikten al boterhamdozen, nu zijn daar 
ook de herbruikbare drinkflessen bijgekomen. Intussen 
gebruikt ongeveer 9 op de 10 leerlingen zo’n fles. En we 
gaan door op de ingeslagen weg. Elke week neemt al één 
klas het engagement op om de school netjes te houden, 
het is de bedoeling de leerlingen nog meer zélf de verant-
woordelijkheid te geven.”

“We deden met onze eerste graad al heel wat, maar voor 
Operatie Proper hebben we nagedacht over wat we nog méér 
konden doen. En zo zijn we uitgekomen om onze ‘plogging’, 
een loopevenement waarbij afval in heel Menen werd opge-
ruimd. 250 leerlingen namen deel en die vonden dat de max. 
Ze stonden wel versteld over wat en hoeveel er rondslingert. 
De 1.500 euro die we voor Operatie Proper mochten ontvan-
gen, gaan we gebruiken om onze speelplaats te vergroenen.”

SCHONE JOBS IN 2019

Schrijf nu in op www.mooimakers.be/operatie-proper of neem voor meer uitleg vrijblijvend 
contact op met Berdieke Ooms via berdieke.ooms@mirom.be of op 051/26 01 81.

DOE JE MEE?

Mirom blijft groeien, ook in 2019. 
Blijf op de hoogte van ons jobaanbod, 

ga naar www.schonejobs.be

“De 1.500 euro die we voor Operatie 
Proper mochten ontvangen, gaan 
we gebruiken om onze speelplaats te 
vergroenen.”

“Intussen gebruikt ongeveer 9 op 
de 10 leerlingen een herbruikbare 
drinkflesfles.”

JUF TINEKE VAN REETH   
(VTI Sint-Lucas Menen)

JUF MIEKE VANLANDSCHOOT   
(VBS De Fontein Passendale)

Dit jaar kan je voor de tweede keer meedoen aan Operatie Proper. Daarmee neem je met je school of vereniging  
het engagement om de directe omgeving proper te houden. Je krijgt enkele eenvoudige en best haalbare actiepunten 
mee en wie het goed doet, wordt daarvoor beloond! Naargelang het leden- of leerlingenaantal kan die beloning van  
de Mooimakers tot   1.500 euro   bedragen. 


