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RECYCLAGEPARK

• weegsysteem
• 100 kg recycleerbaar afval gratis
• 200 kg asbest gratis
• 200 kg luiers gratis aanbieden (in speciale luierzakken)
• extra dienstverlening : open tot 18 u. op donderdagavond
• half uurtje vroeger open
• geen winter- & zomerregeling meer

DE NIEUWE BLAUWE ZAK

GRATIS THUIS LEVEREN VAN COMPOSTVAT 

 
NIEUW

Recyclagepark Ronse 
een nieuwe aanpak in 2020

Er verandert dit jaar heel wat op het recyclagepark. In deze brochure 
proberen we je stap voor stap wegwijs te maken in de nieuwe regeling.  
Ook de nieuwe blauwe zak stellen we graag even voor.
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Recyclagepark Ronse

Op de brug

Als je het recyclagepark binnenrijdt, registreer je je zoals gewoonlijk met je 
identiteitskaart. Je geeft aan wat je mee hebt : 

RECYCLEERBAAR AFVAL NIET-RECYCLEERBAAR AFVAL

ASBEST LUIERS

Je krijgt een ticket met je keuze en dat plaats je achter 
je voorruit, net als een parkeerticket. Na de registratie 
gaat de slagboom open en rijd je de weegbrug op. De 
slagboom aan het einde van de weegbrug blijft gesloten 
tot de weging is gebeurd. Als de weging correct is verlopen, 
gaat de slagboom open en ben je op het recyclagepark. 

Als je alles uitgeladen hebt, rijd je de weegbrug UIT op. Na de weging krijg 
je een ticket met het gemeten gewicht. Hou het ticketje bij, zo kun je je 
afvalrekening in de gaten houden. 

De eerste 100 kg recycleerbaar afval gratis

Jaarlijks krijgt elk gezin 100 kg recycleerbaar afval gratis. Wil je gebruik 
maken van deze regeling ? Breng dan bij je bezoek enkel recycleerbaar 
afval mee. Het systeem houdt zelf bij hoeveel kg je al gebracht hebt. Als 
je bij je eerst bezoek bijvoorbeeld 55 kg gratis bracht, en bij een volgend 
bezoek heb je 75 kg recycleerbaar afval mee, dan krijg je nog 45 kg gratis 
en betaal je 30 kg.

Heb je ook niet-recycleerbaar afval bij, dan geldt het normale tarief  
van €0,10/kg.

200 kg gratis hechtgebonden asbest

Elk gezin kan jaarlijks gratis 200 kg hechtgebonden asbest gratis brengen. 
De voorwaarde is dat je enkel hechtgebonden asbest mee hebt. Als je 
asbest brengt, druk dan op de knop ‘asbest’. De parkwachter zal dan langs 
komen om de vracht te controleren. 

Heb je ook ander afval mee of breng je meer dan 200 kg, dan geldt het 
normale tarief van €0,10/kg.
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en wat niet, vind  je op p. 8 en 9
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200 kg luiers

Elk gezin kan jaarlijks gratis 200 kg luiers brengen op 2 voorwaarden :

• De luiers zitten in de reglementaire luierzakken (€ 5,00 voor 10 stuks), 
te koop aan het onthaal van het stadhuis en in verschillende warenhuizen

• Je brengt enkel luiers 

Wil je luiers brengen ? Druk dan op de ‘luierknop’ aan de ingangszuil. De 
recyclageparkwachter komt de aangeboden vracht eerst controleren, zodat hij 
de vrijstelling kan toekennen. 

Heb je ook ander afval mee of breng je meer dan 200 kg, dan geldt het 
normale tarief van €0,10/kg.

Als je geen gezin bent

Voor kleine KMO’s, zelfstandigen, eigenaars van een tweede verblijf, scholen 
en verenigingen is er een andere regeling. Deze gebruikers moeten een 
aanvraag doen. De gratis 100 kg geldt niet voor deze groepen. 

Aanvragen via www.ronse.be

Tarieven

Je betaalt € 0,10/kg als : 

• je gratis 100 kg recycleerbaar afval opgebruikt zijn
• je niet-recycleerbaar afval brengt
• je een mix van recycleerbaar en niet-recycleerbaar afval brengt
• je een mix van asbest en iets anders brengt
• je een mix van luiers en iets anders brengt
• je meer dan 200 kg asbest brengt
• je meer dan 200 kg luiers brengt

Betalen 

Op het recyclagepark hoef je niet te betalen. Alle afvalkosten betaal 
je via de jaarlijkse Diftar afvalrekening. Die krijg je in februari-maart. 

Wat staat op je Diftar afvalrekening ? 

• de kosten voor je Diftar container
• de kosten voor ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout 

(als je dat aangevraagd hebt) 
• de kosten voor het recyclagepark 

Meer info op de afvalkalender en op www.ronse.be 
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RECYCLEERBAAR AFVAL (R)

• AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten) - Recupel
• AEEA – Groot wit
• AEEA – Klein elektro
• AEEA – Koel en vries
• AEEA – TV’s en beeldschermen

• wit glas (hol) : bokalen, flessen…
• gekleurd glas (hol) : bokalen, flessen… 
• vlak glas 
• KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
• autobanden (max. 4 per particuliere gebruiker per jaar en 

uitgezonderd vrachtwagen-en tractorbanden)
• isomo (piepschuim)
• harde plastics 
• papier en karton
• batterijen (Bebat)
• autobatterijen
• plantaardige oliën en vetten (frituurvet en –olie)
• motorolie
• metalen
• hout
• bouwafval - beton
• bouwafval - steenpuin
• bouwafval - aarde
• textiel
• gras/bladeren
• snoeihout
• wortels en stronken 
• lampen (uitgezonderd gloeilampen)
• landbouwfolie

NIET RECYCLEERBAAR AFVAL (NR)

• grof huisvuil (restafval)
• luiers en incontinentiemateriaal (restafval) (200 kg gratis per gezin)
• hechtgebonden asbest (200 kg gratis per gezin)
• bouwafval - keramiek
• bouwafval - gips 
• bouwafval - cellenbeton 
• bouwafval - pleisterwerk

WAT KAN DIT ZOAL ZIJN ? 

Grof huisvuil : samengesteld materiaal dat niet volledig bestaat uit hout, 
metaal of harde kunststof

Niet-recycleerbaar glas
• glazen siervoorwerpen
• vuurvast glas (Pyrex- of arcopal-producten)
• …

Niet-recycleerbaar bouwmateriaal
• roofing
• keramiek, WC-potten, lavabo’s
• cementgebonden asbestproducten (Eternit)
• lichtbeton/cellenbeton (Ytong, Poroton)
• tegels
• pleisterwerk en oud plaksel
• gips, gipskartonplaten, gyproc
• …

Niet-recycleerbaar hout
• spoorwegbielzen
• geperst karton (unalit)
• …

Niet-recycleerbare huisraad
• vazen, borden, kopjes
• porseleinen beeldjes
• keramieken bloempotten
• …

OPGELET ! Deze lijst is niet limitatief ! Vraag raad aan de parkwachter !

100 kg GRATIS

> 100 kg : € 0,10/KG

€ 0,10/KG
Wat is recycleerbaar en wat niet ?
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De Nieuwe Blauwe Zak

Nieuwe PMD regels vanaf 1 januari 2020

In de blauwe PMD-zak mochten vroeger enkel plastic flessen en flacons, metalen 
verpakkingen en Drankkartons. Daar komen alle andere plastic verpakkingen bij. 

Wat mag er in de nieuwe blauwe zak ?  
Stel jezelf 2 vragen : 

Is het een verpakking ?  
Is het gemaakt van plastic ? 

2x JA = PMD
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Afstand 100 kg recycleerbaar afval gratis = afstandsverklaring 
ondertekenen

Misschien ben je niet akkoord met de regeling van de 100 kilogram 
vrijstelling. En wil je op elk moment van het jaar gratis terecht kunnen met 
onder andere een koelkast, een fles frituurolie of een autoband. Dan kan je 
een afstandsverklaring ondertekenen, die jou en je gezin dat recht geeft. 
Voorwaarde is wel dat je deze afvalstoffen (uit de lijst hieronder) aanvoert 
zonder dat er andere afvalstoffen bij zitten. Je verliest dan wel je recht om 
ander recycleerbaar afval gratis te brengen. Dan moet je bijvoorbeeld voor 
tuinafval vanaf de eerste kg betalen. 

Opgepast: je mag tijdens zo’n bezoek geen ander afval dan uit dit ‘gratis 
lijstje’ meebrengen : 

• afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
• plantaardige oliën en vetten
• motorolie
• autobanden (maximum 4)
• autobatterijen
• batterijtjes
• Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 

WAT ALS …  je de afstandsverklaring ondertekent?  
Is dat voor jouw gezin voordelig of niet?

Bekijk goed welk afval je dit jaar zou willen brengen. Uit de inzamelresultaten 
van de ILvA recyclageparken blijkt dat de gezinnen gemiddeld slechts 36 
kilogram van deze afvalstoffen aanvoerden. Zonder afstandsverklaring 
zouden ze nog 64 kilogram andere materialen gratis kwijt kunnen. Met 
afstandsverklaring zouden ze voor die 64 kg moeten betalen …

Natuurlijk is het mogelijk dat een gezin in een pechjaar eens abnormaal veel 
toestellen defect heeft, en bij een opkuis nog vele liters frituurolie, motorolie, 
wat autobanden, een autoaccu en een doos batterijtjes vindt, samen met een 
vergeten milieubox vol KGA …

Zo kan de grens van 100 kilogram toch nog bereikt worden. Alleen is zo’n jaar 
wellicht eenmalig, want na die grote schoonmaak én een bewuste aankoop van 
nieuwe, duurzame elektro zal het de volgende jaren niet zo snel meer voorvallen.

Daar is ook het ‘100 kg gratis systeem’ op gebaseerd: op lange termijn doet 
geen enkel gezin verlies met het genieten van het vrijstellingssysteem.

Meer info op www.ronse.be
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Mag je de oude blauwe zakken 
nog gebruiken ? 

Ja ! De oude blauwe zakken 
mag je gewoon verder gebruiken.  
De nieuwe zakken worden ook  
niet duurder. 

Mogen deksels bij het PMD ? 
Wat met flesdoppen ?

Deksels wel, maar let op met doppen.  
Die moeten op de fles gedraaid worden,  
anders gaan ze verloren in de  
sorteerinstallatie. 

Enkele regels voor een goede recyclage

• Maak de verpakkingen leeg 
Dan komen er geen restjes van voedingsmiddelen op 
de stoep of de sorteerder terecht. Dat is properder en 
veiliger. 

• Steek de verpakkingen niet in elkaar 
Verschillende verpakkingen bestaan uit een ander 
type plastic en worden dus op een andere manier 
gerecycleerd. Hou ze uit elkaar. 

• Maak flessen plat en draai de dop er op 
Maak flessen niet bol want dan worden ze in de 
sorteerinstallatie niet herkend. 

• Maak de folie van een schaaltje los 
De folie bestaat uit een ander soort plastic dan het 
schaaltje

• Hang niets aan de buitenkant 
Dit verstoort het recyclageproces. Je kan het wel plat 
drukken en zo plaats besparen

VRAAG & ANTWOORD
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Toegelaten in de nieuwe blauwe zak vanaf 1 januari

Plastic verpakkingen

Flessen
Flacons

NIEUW

Schaaltjes, vlootjes en bakjes  
Potjes en tubes  
Folies  
zakjes  

Metalen verpakkingen

Drank- en conservenblikken
Spuitbussen voor voedingsmiddelen 
of cosmetica
Bakjes en schaaltjes
Deksels, doppen en kroonkurken

Drankkartons 

Worden zachte plastics nog 
ingezameld op het recyclagepark ? 

Nee ! Vanaf januari worden er geen potjes, folies, 
bloempotjes en plantentrays meer ingezameld 
op het recyclagepark. Deze verpakkingen 
mogen vanaf 1 januari in de blauwe zak.

 

NOG VRAGEN ? WWW.DENIEUWEBLAUWEZAK.BE

13
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Nog meer vanaf 2020
Thuiscomposteren

Meer service voor dezelfde prijs !  
Composteren kan op verschillende manieren :

• Op een composthoop 
• In een compostvat 
• In een compostbak

Een compostvat of een compostbak bestellen kan via de groene 
infolijn : 0800 90 270. Je bestellling wordt gratis aan huis geleverd. 
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Wat NIET in de nieuwe blauwe zak mag

verpakkingen met een 
kindveilige sluiting

volumes groter dan 8 liter

verpakkingen met 
één of meer van deze 

gevarensymbolen

plastieken voorwerpen die 
geen verpakkingen zijn 

(bvb. speelgoed)

verpakkingen van motorolie, 
pesticiden en siliconenkits

verpakkingen in  
elkaar steken

piepschuim
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De groene lijn voor al je vragen over afval
Heb je een vraag over je diftarcontainer ? Twijfel je  

aan een sorteerregel ? Wil je een compostvat te bestellen ?  
Of heb je een andere afvalvraag ? Stel ze aan de groene lijn !

 0800 90 270  
iedere werkdag van 8 tot 18 u. en op zaterdag van 9 tot 12 u.

Nieuwe openingsuren recyclagepark 

Uit de cijfers van 2018 blijkt dat vooral zaterdag, donderdagnamiddag en dinsdag 
populair zijn en dat veel mensen graag vroeg komen. Woensdagvoormiddag 
is het minst populair. Daarom zijn de openingsuren vanaf januari de volgende : 

ma - -
di 8:30-12:00 13:00-16:00

wo - 13:00-16:00
do - 13:00-18:00
vr 8:30-12:00 -
za 8:30-12:00 13:00-16:30

Er zijn geen winter- en zomeruren meer. 
’s Morgens wordt een half uurtje vroeger 
geopend, vanaf 8.30 u. in plaats van 9 u. 
Voor een betere dienstverlening is het 
recyclagepark op donderdagavond open 
tot 18 u.

Sluitingsdagen recyclagepark 2020 

vr 1 en za 2 mei • Dag van de Arbeid
do 14 mei • Personeelsactiviteit
do 21, vr 22 en za 23 mei • Hemelvaartweekend
za 11 juli • Vlaamse feestdag 
di 21 juli • Nationale feestdag
za 15 augustus • Maria Hemelvaart
wo 11 november • Wapenstilstand
ma 21 dec. t/m ma 4 jan. 2021 • Eindejaarsperiode

Recyclagepark Ronse
Viermaartlaan 62 (naast de carwash) 

recyclagepark@ronse.be 
www.ronse.be

 055 23 28 89
nieuw nummer recyclagepark
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