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OPENING

NIEUW AFVALPARK TE HAM
We zijn met velen, en
iedereen produceert
afval. Waar we ook
zijn, dus ook op het
water. Indien we onze
omgeving en het milieu
leefbaar willen houden,
dan moeten we ons
afval goed gesorteerd
aanbieden. Daarnaast
is afval een belangrijke
grondstof geworden.
Hoe beter het afval
aangeboden wordt, hoe
beter het gerecycleerd
kan worden in nieuwe
producten.

Daarom opende De Vlaamse Waterweg nv
op 1 februari 2018 een bijkomend afvalpark
voor de binnenvaart te Ham en installeerde
De Vlaamse Waterweg op een aantal
sluizencomplexen milieustraatjes.
In de milieustraten worden in ondergrondse
afvalcontainers
volgende
reguliere
huishoudelijke afvalstromen ingezameld:
restafval, papier/karton, PMD en glas. De
kleur van het deksel van de afvalcontainer
duidt aan welk afval in de container mag:
grijs = restafval, wit = papier/karton, blauw
= PMD en rood = glas. Hier kan je zelf je
afval in de juiste afvalcontainer deponeren.
Deze milieustraten hebben in de afgelopen
periode hun nut bewezen. Het afval werd
beter gesorteerd!
Het afvalpark van Ham is gelegen langs
het Albertkanaal, opwaarts de sluis van
Kwaadmechelen op linkeroever. Het
afvalpark Evergem is gelegen langs de
Ringvaart op linkeroever, opwaarts de
kleine sluis te Evergem (Westbekesluis). In

de afvalparken van Ham en Evergem kan
de schipper naast reguliere huishoudelijke
afvalstoffen (restafval, glas, PMD, papier/
karton), ook volgende niet-gevaarlijke
recycleerbare afvalstoffen afgeven: grof
vuil, ijzerschroot, houtafval en vlak glas.
Daarnaast worden ook volgende gevaarlijke
afvalstoffen in het afvalpark ingezameld:
afvalvetten, afvalolie, lege olievaten,
olievodden en -absorbentia, olie- en
mazoutfilters, loodaccu’s, batterijen, TLlampen, verfpotten en -resten, spuitbussen
en solventen, afgedankte elektrische en
elektronische apparaten en afvalbanden.
In het park is er alle weekdagen van 9 - 17 u.
een parkwachter aanwezig voor de
registratie en weging van al het afgegeven
afval.
In deze brochure vind je meer informatie
over het sorteren en het aanbieden van het
afval in de milieustraten en de afvalparken.
Wij danken je alvast voor je medewerking.

INZAMELING

OLIE- EN VETHOUDEND AFVAL
DOOR EEN MOBIELE INZAMELAAR
Het Verdrag inzake de verzameling,
afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart van 9 september 1996 (CCRVerdrag), legt de principes inzake inzameling
en financiering van scheepsafval afkomstig
van de binnenvaart vast. Het algemene
uitgangspunt van het Verdrag is dat de
vervuiler de kosten draagt die verbonden
zijn aan het inzamelen, het bewerken
of verwerken van het afval. Tevens
worden de tot dit Verdrag toegetreden
lidstaten ertoe verplicht om binnen het
grondgebied een voldoende dicht net van
ontvangstinrichtingen in te richten of te
laten inrichten en dit internationaal af
te stemmen. In Vlaanderen is dit Verdrag
verder uitgewerkt in het VLAREMA en het
afvalbeheersplan voor de binnenvaart.
Op de havenbeheerders en waterwegbeheerder rust de verplichting zorg te dragen
voor het inrichten van een voldoende dicht
net van ontvangstinrichtingen voor o.a. het
olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval.

Samen met de havenbedrijven van Gent en
Antwerpen worden voor deze afvalfractie
volgende inzamelingmogelijkheden voorzien:

Meer info over de inzameling van het olieen vethoudend scheepsbedrijfsafval van de
binnenvaart is terug te vinden op
www.binnenvaartservices.be.

• De bilgeboot in de haven van Antwerpen
• De bilgeboot in de haven van Gent en de
Ringvaart om Gent
• Inzameling via vacuümwagen
aarnaast kan je voor afgifte van
D
afvalolie (kleinverpakking) en vast vet- en
oliehoudend afval ook in de afvalparken in
de haven van Antwerpen en De Vlaamse
Waterweg terecht.
In ruil voor betaling van een verwijderingsbijdrage bij het bunkeren van zijn schip,
kan de schipper zijn olie- en vethoudend
afval kosteloos afgeven in één van deze
ontvangstinrichtingen.

WAAROM

IS GOED SORTEREN VAN AFVAL BELANGRIJK?
De Vlaamse Waterweg is zich bewust van het feit dat het succes van selectieve inzameling berust op de wil en de
motivatie van de schippers.
Correct sorteren is de basis voor een optimale recyclage. Dat
beperkt niet alleen de impact op het milieu maar vermindert ook
de kosten van de afvalverwerking voor de maatschappij. Ondanks
de inspanningen van de meeste schippers komt er vandaag
nog altijd heel wat niet-recycleerbaar materiaal terecht in de
selectief ingezamelde afvalstromen. Met alle gevolgen van dien.
Onzuiverheden en fout gesorteerde materialen kunnen schade
veroorzaken aan de sorteermachines en zullen het recyclageproces
ernstig verstoren.
Ook de kwaliteit van de gerecycleerde materialen lijdt eronder, en
dat kan gevolgen hebben voor de producten die eruit gemaakt
worden. En dat is jammer, want we gebruiken die steeds meer in
ons dagelijks leven. Kortom, enkel als we correct sorteren, krijgen
we gerecycleerde producten van hoge kwaliteit!

Fris dus zeker je kennis op van de sorteerregels. In deze informatiebrochure vind je een overzicht van de juiste sorteerinstructies
voor papier/karton, glas en PMD in de milieustraatjes en de
niet-gevaarlijke afvalstromen, welke in de afvalparken worden
ingezameld. Voor een goede sortering van het gevaarlijk afval op
de afvalparken, helpt onze afvalparkwachter je graag verder.
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IN VLAANDEREN
Nr. Afvalligplaats

Latitude

Longitude

Latitude

Longitude

1

Sluis Lembeek

50.708961

4.222004

Nr. Afvalligplaats
8

Sluis Merelbeke

51.006853

3.752761

2

Sluis Ham

51.098405

5.106427

9

Sluis Kerkhove

50.789744

3.494444

3

Sluis Hasselt

50.940142

5.367917

10

Zeesluis Wintam

51.118000

4.302222

4

Sluis Olen

51.159859

4.860014

11

Sluis Herentals

51.169294

4.831977

5

Sluis Dendermonde

51.043641

4.085207

12

Sluis Asper

50.917009

3.666065

6

Sluis Wijnegem

51.226697

4.537440

13

Sluis Sint-Baafs-Vijve

50.914209

3.415934

7

Sluis Menen

50.780822

3.101326

14

Sluis Viersel

51.188548

4.668050

PAPIER/KARTON
Wat hoort WEL in de papierbak?

Wat hoort NIET in de papierbak?

•P
 apieren zakken en kartonnen dozen
• Kranten, tijdschriften, boeken en folders
• Briefpapier en printpapier

•
•
•
•

Vuil of vet papier
Huishoudfolie (‘cellofaanpapier’)
Aluminiumfolie (‘zilverpapier’)
Behangpapier

GLAS
Wat hoort WEL in de glasbak?

Wat hoort NIET in de glasbak?

• Bokalen in doorzichtig glas
• Flessen
• Flacons

•
•
•
•
•
•
•

PMD

Deksels en doppen
Hittebestendig glas (bv. ovenschotels)
Opaalglas
Vlak glas zoals ruiten en spiegels
Glazen of kristallen vaatwerk
Gloeilampen en tl-lampen
Porselein, aardewerk, stenen kruiken,
keramiek, terracotta

Wat hoort WEL in de PMD-bak?

Wat hoort NIET in de PMD-bak?

• Plastic flessen en flacons zoals: water, limonade, melk,
fruit- en groentesap, yoghurtdrankjes, wasproducten,
bad- en doucheproducten, wasverzachters,
vloeibare onderhoudsproducten en afwasproducten
• Metalen verpakkingen zoals: deksels en capsules van bokalen
en flessen, drank- en conservenblikken, dozen en bussen,
bakjes en schaaltjes uit aluminium, spuitbussen van
cosmeticaproducten en voedingsmiddelen
• Drankkartons

•A
 lle andere verpakkingen in plastic: yoghurtpotjes,
botervlootjes, dozen waarin ijs wordt bewaard
• Plastic zakken en folie
• Verpakkingen van giftige of ontstoppingsproducten,
corrosieve wc-ontkalkers of motorolie
• Piepschuim

RESTAFVAL
Wat hoort in de restafvalbak?
Afval dat niet thuishoort in de andere containers.

Maar opgepast ... ‘Klein Gevaarlijk Afval’ (KGA) zoals chemisch afval (verfresten, verdunners,
bestrijdingsmiddelen, afvalolie, injectiespuiten, frituurvet en -olie, spuitbussen van giftige producten, tl- en
spaarlampen …), batterijen, dient men naar een afvalpark voor de binnenvaart of naar een gemeentelijk
containerpark te brengen.
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Gevaarlijke afvalstromen

Niet-gevaarlijk
recycleerbaar afval
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Nr. Afvalligplaats

Glas

VOOR DE BINNENVAART

Huishoudelijk restafval

AFVALPARKEN

Olie- en vethoudend
scheepsbedrijfsafval

1

Latitude

Longitude

1

Afvalpark Ham Meerhoutstraat, 3945 Ham

51.089322

3.665944

2

Noordkasteelpark Antwerpen (Rechteroever)

51.24773

4.38733

3

Kallopark (Linkeroever) kade 1103 Waaslandkanaal

51.26234

4.27214

4

Lillopark kade 601 - Kanaaldok B1

51.30788

4.317784

5

Afvalpark Evergem Westbekesluis 32/z, 9340 Evergem

51.089579

3.667609

AFVALPARK

TE HAM

HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
✔ Restafval

✔ Papier en karton

✔ PMD

✔ Glas

De sorteerwijzer van deze huishoudelijke afvalstoffen vind je op pagina 5 van deze brochure en is dezelfde als bij de milieustraten voor de binnenvaart.

NIET-GEVAARLIJKE RECYCLEERBARE AFVALSTOFFEN
Grof vuil:

IJzerschroot:

Vlak glas:

✔ Alle ferro- en niet-ferromaterialen

en dubbel vlak glas,
inboedel te groot voor
✔ Enkel
✔ Losse
huisvuil: banken, tafels, stoelen,
gewapend glas, gekleurd vlak glas,

zoals bv. aluminium potten,
schroot, gietijzer, spijkers, kachels,
buizen …

onderdelen, niet✘ Elektrische
metalen onderdelen, metaal

uit afval dat nog steenpuin
bevat, batterijen, dranken
conservenblikjes, spuitbussen,
oliefilters, verfpotten, radioactief
metaal, ontplofbare materialen
zoals: munitie, gasflessen,
gastanks.

spiegels, spiegelglas, vensterglas,
gelaagd glas.

glas (flessen en bokalen),
✘ Hol
loodglas, drinkglazen, pyrex,

vitrokeramisch glas (fornuisplaten),
glaskeramiek, beeldbuizen en
lampen.

kasten, plastics, kunststoffen,
metalen, zand, puin …

afval zoals verf, accu’s
✘ Gevaarlijk
en olie, asbestverdacht materiaal,

dakgrind, keramisch glas, koelkast/
vriezer, auto- & fietsbanden,
matrassen, verbrand hout.

Houtafval:
behandeld als onbehandeld
✔ zowel
hout kan afgegeven worden
(houten tafels, kasten, deuren,
stoelen, vezelplaten, sloophout,
multiplex, bekistinghout, fruiten groentekisten, perspalletten,
triplex, hardboard, zachtboard ...).
Met minimum aan vernis, verf,
metaaldelen (nieten, klemmen,
spijkers, schroeven) …

hout, hout dat
✘ Geïmpregneerd
lange tijd in het water heeft
gelegen, bielzen, schuttingen,
verbrand hout.

NU OOK MOGELIJK: GEVAARLIJKE AFVALSTROMEN
Onder toezicht van de
afvalparkwachter.
De afvalparkwachter duidt aan in
welk afvalrecipiënt de afvalstof
mag worden achtergelaten.

•
•
•
•

S olventen
Resten van verf, inkt, lijm, hars
Afvalolie (motorolie)
Olie- en mazoutfilters

• Resten van vetten en
smeermiddelen
• Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparaten (AEEA)
• Spuitbussen
• Afvalbanden en -rubbers

•B
 atterijen/loodaccu’s
• Verpakkingen gevaarlijke
producten
• Tl-Lampen
• Olie-houdend opruimafval

Enkel de opgesomde afvalfrakties worden geaccepteerd.

DE VLAAMSE WATERWEG NV
De Vlaamse Waterweg beheert en exploiteert de
waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt
aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid
van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg versterkt
het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor
waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid
van de waterwegen voor recreatie, toerisme en
natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel
in Hasselt en onze zetels in Willebroek, Brussel,
Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350
personeelsleden van onze organisatie aan een slim,
veelzijdig en welvarend waterwegennet. Kijk voor
meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be of
volg ons op Facebook en Twitter.

Bij vragen en klachten over de afvalinzameling kan men een e-mail sturen
naar afvalinzameling@vlaamsewaterweg.be.

Waarom papier en karton recycleren? Papierdeeg maken uit
oud papier vraagt weinig energie. De houtvezels in het papier kunnen
tot zeven keer opnieuw worden gebruikt. Om de kwaliteit van het
eindproduct te verhogen, kunnen nieuwe vezels worden toegevoegd.

!

Van het ingezamelde
papier worden o.a.
kartonnen dozen gemaakt.

Waarom glas recycleren? Door gerecycleerd glas te gebruiken,
besparen we natuurlijke grondstoffen. De glasfabriek heeft zelfs tot
25% minder energie nodig. Glas kan oneindig worden gerecycleerd
zonder kwaliteitsverlies.

!

Bij calamiteiten kan permanent het
RIS gecontacteerd worden op het volgende
gratis telefoonnummer: 0800 30 440.

Van het ingezamelde glas
kunnen inmaakpotten worden gemaakt.

DE VLAAMSE WATERWEG NV
Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 00
E-mail: info@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be

Waarom PMD recycleren? Er wordt minder energie verbruikt dan bij
de productie van nieuw plastic en er zijn minder grondstoffen
nodig (o.a. aardolie). Metaal is een grondstof die oneindig gerecycleerd
kan worden, zonder kwaliteitsverlies.

facebook.com/vlaamsewaterweg
linkedin.com/company/de-vlaamse-waterweg-nv
twitter.com/vlaamsewaterweg

Verantwoordelijke uitgever: ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44, 3500 Hasselt
Foto’s: De Vlaamse Waterweg nv
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!

Van 27 plastic flessen kan 1
fleecetrui worden gemaakt
en van 650 blikjes een fiets.

