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AFVAL IN KALMTHOUT Met de steun van 

ENKELE BELANGRIJKE WEETJES
Voor grofvuil bel je altijd vooraf. Anders komt de ophaal-
dienst niet langs. Bel uiterlijk donderdag vóór de ophaling naar 
0800 1 46 46 en geef op wat je wil aanbieden.

Klein gevaarlijk afval (KGA) kan je naar het recyclagepark bren-
gen of naar de KGA-kar. De stopplaatsen en uren van de KGA-kar 
vind je achteraan in de informatieve pagina’s.

APP ‘RECYCLE!’
Met de gratis app ‘Recycle!’ vergeet je geen enkele afvalopha-
ling meer. Eén dag voordien krijg je een melding wat er buiten 
gezet moet worden. De app werd ontwikkeld door Bebat, Fost 
plus en Recupel Recycle en is beschikbaar voor iOS en android, 
smartphones en tablets.

VRAGEN?
Kijk eerst eens in de informatieve pagina’s achteraan in  
de kalender. Daar vind je heel veel informatie over wat toegelaten 
is en wat niet. Ook concrete dingen zoals openingsuren van het 
recyclagepark vind je daar. Heb je nog andere vragen? Dan kan je 
terecht op deze nummers: 

 f Vragen i.v.m. afval, recycleren of het recyclagepark:  
03 350 08 14 of www.igean.be

 f Vragen i.v.m. containers: 0800 1 46 46 of www.igean.be

  Groen = GFT     Grijs = HUISVUIL    Blauw = PMD     

  Geel = PAPIER & KARTON Oranje =TEXTIEL

  Donkerpaars = GROFVUIL

f Ophaling in alle straten (sector 1 en 2).

f Ophaling straten sector 1 (stratenlijst zie achteraan in de kalender).

f Ophaling straten sector 2 (stratenlijst zie achteraan in de kalender).

GFT

GROFVUIL PAPIER & KARTON

PMDHUISVUIL

TEXTIEL 1

TEXTIEL 2

Je bekijkt de afvalkalender voor 2022 van de gemeente  
Kalmthout. Hierop vind je terug wanneer je wat mag  
aanbieden voor ophaling. De ophaling van het huishoudelijke 
afval gebeurt door de intercommunale IGEAN milieu & 
veiligheid. Zowel de ophaling van huisvuil, als de ophalingen 
van gft en pmd vinden voor heel de gemeente plaats op 
dezelfde dag. 

Beste Kalmthoutenaar

Duurzaamheid… ’t Is een modewoord. Maar ‘duurzaamheid’, 
dat is er eentje waar we als gemeente Kalmthout van vinden 
dat het met recht en rede in de mode is. Duurzaamheid 
is namelijk een essentieel deel van hoe we bewust en 
verantwoord kunnen omgaan met heel wat zaken in ons 
dagelijkse leven. Niet enkel de gemeente, maar ook iedere 
inwoner.

De gemeente Kalmthout maakt werk van de 17 internationale 
duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s), waarover we je al 
informeerden. Omdat we én de doelstellingen én wat er in 
Kalmthout al rond gebeurt, belangrijk vinden, zetten we die 
17 thema’s in deze kalender nog eens in de kijker.

Zowel op de voorpagina als op de achterkant van deze 
kalender, zie je nog wat voorbeelden van Kalmthoutenaren 
die – vaak heel kleinschalig maar erg bewust – iets 
realiseerden wat bijdraagt aan een hogere duurzaamheid. 
Ook jij kan met kleine ingrepen al een verschil maken.

Dus laat je inspireren!

 www.kalmthout.be/sdg

WAARDIG

Meer info op www.duurzamegemeente.be/sdgs
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Nieuwjaar

1. ‘Beëindig armoede overal en in al haar vormen’

Armoede treft vele mensen, ook in 
Kalmthout. Eén van de initiatieven om 
mensen in armoede te ondersteunen is 
Tkruideniertje, een sociaal winkelpunt dat 
gerund wordt door vrijwilligers. Ludo Van 
Aert is er daar één van: “Samen met onze 
groep enthousiaste vrijwilligers helpen we 
Kalmthoutenaren die het financieel minder 
goed hebben.”

www.kalmthout.be



PMD GFT

PAPIER & 
KARTON

HUISVUIL

PMD GFT

GROF
  0800 1 46 46

KGA 
inzamelingTEXTIEL 1 TEXTIEL 2HUISVUIL

W6

W7

W8

W5

W9

FEBRUARI 2022

MA DI WO DO VR ZA ZO
01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

Stappen zetten naar een meer duurzame 
landbouw, dat is wat heel wat landbouwers 
al doen. Daarnaast starten er ook jonge 
ondernemers met duurzame teeltwijzen. 
Kristien Van Geel begon De Zwanenberg: 
“Wij willen investeren in een ecologische en 
duurzame samenleving en geloven in een 
alternatieve aanpak van ‘aan landbouw doen’, 
met aandacht voor bodem en natuur. Want ook 
de volgende generaties hebben recht op een 
vruchtbare bodem.”

2.  ‘Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en 
verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw’

www.kalmthout.be
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Duurzaamheid gaat zeker ook 
over mensen. Gezond in hoofd 
en lichaam, ook dat hoort er 
ongetwijfeld bij. En daar zorgen 
onder andere de beweegcoaches 
voor. In Kalmthout is dat Baldwin 
Sondervan: “Niets houdt je zo 
gezond als blijven bewegen, zowel 
fysiek als mentaal. En dat is onze 
missie.”

3.  ‘Verzeker een goede gezondheid en 
promoot welzijn voor alle leeftijden’

Met de computer of smartphone werken, 
is tegenwoordig bijna even belangrijk 
als kunnen lezen en schrijven. ICT heeft 
gaandeweg onze leefwereld veroverd. 
Op het werk, in de supermarkt, op het 
gemeentehuis, in de Bib, thuis en in de 
auto zijn we meer en meer in interactie 
met de moderne communicatie- en 
informatietechnologie. Of we dat nu 
willen of niet.

4.  ‘Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs 
en bevorder levenslang leren voor iedereen’

www.kalmthout.be
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Zelfs in 2021 krijgt niet iedereen 
dezelfde kansen door zijn 
afkomst, religie en ook vaak door 
het geslacht. Iedereen gelijk 
behandelen en zoveel als mogelijk 
betrekken, is iets waarop jeugdhuis 
Govio al jarenlang inzet. Alexander 
Arnouts: “Door iedereen als gelijk 
en evenwaardig te bekijken, word 
je als groep sterker.”

5.  ‘Bereik gendergelijkheid en empowerment 
voor alle vrouwen en meisjes’

Water is voor mens en dier van levensbelang. In 
Kalmthout werken we aan een duurzaam beheer 
van water om onnodige afvoer tegen te gaan 
én om wateroverlast te voorkomen. Één van 
de waterlopen waar de gemeente Kalmthout 
extra aandacht aan besteedt, is de Dorpsbeek. 
“Die waterloop ligt centraal in Kalmthout en 
heeft een belangrijke functie naar buffering en 
afvoer van regenwater”, weet Erik Van Belle, 
verantwoordelijk voor het ‘hemelwaterplan’  
in onze gemeente.

6. ‘Zorg voor duurzaam beheer van water en degelijke 
sanitaire voorzieningen voor iedereen’

Pasen

Paasmaandag

www.kalmthout.be
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7.  ‘Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, 
duurzame en moderne energie voor iedereen’

Hernieuwbare energie maakt een steeds 
groter deel uit van onze energieproductie. 
In Kalmthout kan je als inwoner via de 
burgercoöperatie Ecopower mee eigenaar 
worden van de zonnepanelen op de 
gemeentedaken. “Voor hernieuwbare 
energie streeft Ecopower naar een 
duurzaam en democratisch energiesysteem”, 
zegt Els Van Praet van Ecopower.

Feest van 
de Arbeid

OLH
Hemelvaart

www.kalmthout.be
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8.  ‘Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, 
volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen’

Duurzaamheid gaat niet enkel over het klimaat. 
Duurzaamheid gaat ook over menselijke relaties, zoals 
werkrelaties. Kansen geven aan iedereen is duurzaam 
werken aan werk. Arboretum Kalmthout biedt aan 
zo’n 100 mensen een werkplek. Abraham Rammeloo, 
conservator-directeur: “Een kleine 70 van die 100 zijn 
vrijwilligers waar we één dag of twee dagen per week 
beroep op doen. Sommigen helpen enkel wanneer het 
druk is of tijdens evenementen.”

WAARDIG

Pinksteren

Pinkster- 
maandag

www.kalmthout.be
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9.  ‘Soepele, inclusieve, duurzame en innovatieve 
infrastructuur en industrie’

Duurzaamheid bereik je vaak ook door 
nieuwe methodes te zoeken en in de 
praktijk om te zetten. Soms krijg je zo 
opvallende en innoverende voorbeelden. 
Neem De Laerhoeve in Kalmthout. “Met onze 
biogascentrale zorgen onze koeien ervoor 
dat we onze eigen stroom produceren”, legt 
Wim Verbreuken van De Laerhoeve uit.

Nationale 
feestdag

www.kalmthout.be
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Er is niet enkel ongelijkheid 
tussen rijkere en armere 
landen. Ook in bepaalde landen 
krijgt niet iedereen dezelfde 
kansen. Mensen met een 
beperking vallen vaak uit de boot. “Door 
revalidatieprojecten voor jongeren met 
een beperking te steunen, bieden we 
hen meer kansen”, vertelt Dirk Maes van 
vzw Tumbador.

10. ‘Dring ongelijkheid in en tussen landen terug’

Veilig en inclusief: twee kernwoorden als 
het over mobiliteit gaat. Je gemeente 
zo inrichten dat iedereen er een plek 
heeft en zich op een veilige manier kan 
verplaatsen, dat is het doel. Met de aanleg 
van fietsstraten in Kalmthout zetten we 
alvast een stap in de goede richting. “Fietsers 
en voetgangers zijn hoofdgebruiker van 
een fietsstraat. De auto is te gast”, verklaart 
Werner Torfs, medewerker mobiliteit bij de 
gemeente Kalmthout.

11. ‘Maak steden en gemeentes inclusief, 
veilig, veerkrachtig en duurzaam’

OLV
Hemelvaart

www.kalmthout.be
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Duurzame consumptie en productie vormt 
een van de uitdagingen waar de gemeente, 
haar inwoners en haar bedrijven voor 
staan. Preventie, hergebruik en recyclage zijn 
daarom cruciaal. Dat beseft ook Annelies Sanders, 
uitbaatster van Zeepkist. In haar thuiswinkel voor 
ecologische poets- en verzorgingsproducten beschikt 
ze over een navulstation voor de ecologische 
onderhoudsproducten van Ecover. 12. ‘Verzeker duurzame consumptie-en productiepatronen’

De klimaatverandering 
versnelt. De CO2-uitstoot van 
auto’s is daar deels een oorzaak 
van. Maar, minder uitstoten: 
hoe pak je dat aan? Autodelen 
is een oplossing. De gemeente 
Kalmthout biedt via Cambio 
deelauto’s aan, maar ook 
inwoners gaan aan de slag.13. ‘Neem dringend actie om de klimaatverandering 

en haar impact te bestrijden’

www.kalmthout.be
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14.  ‘Bescherm en maak duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën en water’

Water is een kostbaar iets. Waterkwaliteit 
lokaal verbeteren, is niet enkel nuttig voor 
drinkwaterwinning maar ook voor het leven 
in en rond het water. Sinds 2015 beheert de 
Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) het 
Helleven, een klein natuurgebiedje dat tussen 
de KMO-zone Bosduin en het Klein Schietveld 
ligt. “Tijdens beheerdagen proberen we een zo 
divers mogelijke leefomgeving te creëren voor 
alle plant- en diersoorten die hier voorkomen”, 
vertelt Thijs Nouws van JNM. 

www.kalmthout.be
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15.  ‘Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam 
gebruik van ecosystemen op het vasteland en 
roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe’

Op kleine schaal toch een verschil maken, 
dat is wat de Tuinrangers in Kalmthout doen. 
Samen met jou maken ze een safari in je tuin en 
geven tips hoe je je tuin klimaatbestendig én 
meer biodivers kan maken. “Door onze kennis 
te delen, maken we het verschil in onze eigen 
gemeente”, vertelt Tuinranger Ingrid Van Giel.

Benieuwd naar een tuinsafari in je eigen tuin? 
Geef je dan op via www.tuinrangers.be

MA DI WO DO VR ZA ZO

W45

W46

W47

W44

W48

NOVEMBER 2022

Allerheiligen

Wapenstilstand
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Recht op recht, daarover 
gaat deze doelstelling. Als 
samenleving moeten we 
ervoor zorgen dat iedereen 
zijn rechten kan verdedigen. 
“In Kalmthout zetten we op 
die manier in op juridische 
hulp”, vertelt Wendy Hof, 
juriste bij OCMW Kalmthout. 16.  ‘Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen 

en verzeker toegang tot justitie voor iedereen’

Ontwikkeling in de derde wereld stimuleren, 
doe je niet enkel door landen te steunen, 
maar ook door lokale en kleine producenten 
te helpen. Oxfam Wereldwinkel Kalmthout 
is de lokale aanwezigheid van Oxfam België. 
“Door promotie van eerlijke en duurzame 
handel geven we de partnerschappen die we 
vanuit onze nationale beweging aangaan 
een gezicht binnen Kalmthout”, weten ze bij 
Wereldwinkel Kalmthout.

17.  ‘Versterk het wereldwijd partnerschap 
voor duurzame ontwikkeling’
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AFVAL IN KALMTHOUT

GRIJZE, GROENE EN GELE CONTAINERS

Het huisvuil wordt (gescheiden) opgehaald in de 
grijze container. Voor het groente, fruit- en tuin-
afval (GFT) is er een groene container. Het papier 
en karton kan aangeboden worden met een gele 
container. Elk gezin heeft recht op een grijze con-
tainer van 120 liter, een groene van 80 liter en een 
gele van 240 liter. Soms zijn afwijkingen mogelijk:

 fAppartementbewoners, senioren (+65 jaar) en 
alleenstaanden kunnen draagbare containers 
van 40 liter gebruiken. 
 fGezinnen van 3 of meer officieel ingeschreven 
personen kunnen 1 grote grijze huisvuilcontai-
ner van 240 liter gebruiken. 
 fGezinnen van 5 of meer officieel ingeschreven 
personen kunnen een extra grijze container 
van 120 liter of 240 liter gebruiken.
 fAls je thuis composteert, hoef je geen groene 
container te nemen.
 fBedrijven en verenigingen hebben de keuze. 
Het maximaal toegelaten volume is 2 grijze 
containers van 240 liter en 1 groene container 
van 80 liter.
 fErkende onthaalmoeders kunnen beschikken 
over een extra grijze container van 120 of 240 
liter. 
 fPersonen met medische noden kunnen een 
extra grijze container van 120 of 240 liter aan-
vragen, na voorlegging van een medisch attest.

 fBedrijven en verenigingen kunnen beschikken 
over maximaal 2 gele papiercontainers van 240 
liter of 1 van 1.000 liter.
 fAppartementsbewoners kunnen gezamenlijk 
een gele papiercontainer van 240 liter of 1.000 
liter gebruiken.

De grijze huisvuilcontainer wordt tweewekelijks 
geledigd. De ophaaldagen zijn GRIJS aangeduid. 
De groene container wordt ook tweewekelijks ge-
ledigd. De ophaaldagen zijn GROEN aangeduid. 

De containers mogen de avond vóór de ophaal-
dag vanaf 20 uur aan de straatkant aangeboden 
worden. Plaats de containers met het handvat 
naar de rijweg. Het deksel van de containers moet 
gesloten zijn (torenhoog opgestapelde of uitpui-
lende containers worden niet geledigd). 

  
WIE AFVAL VOORKOMT, HOUDT DE  
GELDBEUGEL GEZOND 

In alle huisvuilcontainers is een elektronische chip 
ingebouwd. Telkens je de container buiten zet, 
wordt dat tijdens het ledigen geregistreerd en 
wordt de hoeveelheid afval gewogen. Je betaalt 
vervolgens een bedrag op basis van gewicht. De 
tarieven zijn verschillend voor de grijze container 
en de groene container. Dat heet gedifferentieer-
de tarieven, of kortweg diftar.

AFVAL IN KALMTHOUT

Het doel van het diftar-systeem met weging is 
om de hoeveelheid afval te beperken en de kos-
ten eerlijk te verdelen. Wie minder afval meegeeft, 
moet minder betalen. Het diftar-systeem moedigt 
niet alleen aan om goed te sorteren, maar ook om 
groenafval te composteren in de tuin. Zo help je  
het milieu én bespaar je.

Je betaalt de afvalophalingen van de grijze en 
groene containers aan de hand van  een aanreke-
ning met een voorschot. De overeenstemmende 
kostprijs van de lediging wordt telkens in minde-
ring gebracht van jouw voorschot.Voor de beta-
ling van het voorschot krijg je een betalingsuit-
nodiging. Het voorschotbedrag hangt af van het 
volume van jouw container(s):

40 l 80 l 120 l 240 l 1000 l

Huisvuil € 30 - € 50 € 80 -

GFT € 20 € 20 - - -

Papier & 
karton

- - - € 5 € 30

In de betalingsuitnodiging vraagt IGEAN milieu & 
veiligheid je, in opdracht van de gemeente, om 
dit bedrag te storten op de diftar-rekening van 
de gemeente. Op die manier leg je een voorschot 
aan, net als voor jouw energierekeningen. Je ont-
vangt pas een nieuwe betalingsuitnodiging na-
dat het saldo onder het drempelbedrag zakt. 

Toch nog vragen? 03 350 08 14 of www.igean.be (info containers: 0800 1 46 46)

Wanneer je op een nieuw adres aankomt en de 
vorige bewoners hebben hun huisvuilaanreke-
ning correct laten afsluiten, kan je de huisvuilcon-
tainers voorlopig niet laten leegmaken. De con-
tainers zijn geblokkeerd. Zodra je op het gemeen-
tehuis je woonstverandering hebt doorgegeven 
en via IGEAN milieu & veiligheid de containers 
op je naam hebt laten zetten, kan je ze verder 
gebruiken. 

HUISVUIL = RESTAFVAL

De grijze huisvuilcontainer wordt tweewekelijks 
geledigd. De ophaaldagen zijn GRIJS aangeduid 
in de kalender.

TOEGELATEN: De grijze huisvuilcontainer is voor 
het niet-recupereerbaar restafval. Dat is het afval 
dat niet apart wordt ingezameld en dat bijgevolg 
niet kan gerecycleerd worden. Het huisvuil gaat 
naar een verbrandingsinstallatie. 

NIET TOEGELATEN: Het is verboden afvalstoffen 
in de grijze container te werpen als die afvalstof-
fen op een andere manier selectief worden opge-
haald of ingezameld in de gemeente: groenten-, 
fruit- en tuinafval (gft), papier en karton, glas, 
Pmd, herbruikbaar textiel, geneesmiddelen, klein 
gevaarlijk afval (KGA), steenpuin, zand, metalen, 
elektrische toestellen...

 
EÉNMALIG EXTRA AFVAL

Gezinnen die eenmalig te veel afval hebben door 
een feestje, grote schoonmaak, verhuizing e.d. 
kunnen driemaal per jaar 4 extra vuilniszakken 
naast de huisvuilcontainer van 120 of 240 liter 
plaatsen. Dit moet geen zak van de gemeente zijn 
maar deze moet wel vlot in de container passen. 
Ook dit huisvuil wordt namelijk gewogen. Na ledi-
ging van de container, wordt deze zak in je contai-
ner geplaatst en wordt deze opnieuw gewogen. 
Je betaalt voor deze ophaling maar één keer de 
ledigingskost, maar je betaalt wel de verwerkings-
kost voor de totale hoeveelheid afval.

Wil je de volgende ophaling extra zakken 
laten ophalen? Verwittig dan ten laatste 
donderdagvoormiddag IGEAN op de gratis 
infolijn 0800 1 46 46. 

GFT = GROENTEN-, FRUIT- EN TUINAFVAL 
EN ‘NATTE’ PAPIERFRACTIE 

De groene container wordt tweewekelijks gele-
digd. De ophaaldagen zijn GROEN aangeduid in 
de kalender.

TOEGELATEN
 fschillen en resten van fruit, groenten en 
aardappelen
 fplantaardig en dierlijk keukenafval en 
etensresten

Zo kan je tijdig je voorschot weer aanvullen en 
blijft de lediging van je containers gegarandeerd. 

Per container betaal je het volgende:
 f een jaarlijks basisbedrag: dat basisbedrag 
wordt op maandbasis verrekend en is afhan-
kelijk van het volume van de container

 f een bedrag per kg aangeboden huisvuil of gft
 f een bedrag per keer dat je je container aan-
biedt voor lediging. 

Afval-
fractie

Inhoud 
(liter)

Basis-
bedrag 

(per maand)

Bedrag
per kg

Kost per
lediging

Huisvuil
40 € 0,3333

0,20  
euro/kg 0,12 

euro

120 € 0,5000
240 € 0,6667

GFT
40 € 0,3333 0,07  

euro/kg80 € 0,5000
Papier 

en 
karton

240 € 0,3333
- -

1000 € 2,0833

  
CONTAINERS EN VERHUIS 

Bij een verhuis blijven de containers steeds bij de 
woning staan. De containers zijn eigendom van 
de gemeente en horen bij de woning. Vergeet 
niet je aanrekening te laten afsluiten, zoals bij 
water en elektriciteit, anders kunnen nieuwe be-
woners afval op jouw kosten meegeven. Je kan 
de containers afmelden of laten terughalen via de 
infolijn: 0800 146 46. 



fvlees- en visresten
fvaste zuivelproducten (bv. kaasresten)
fbroodresten
fkoffi  edik, theebladeren
feieren, eierschalen
fdoppen van noten en pitten van vruchten
ffi jn tuin- en snoeiafval (bv. gras, bladerenon-

kruid, haagscheersel, kamerplanten (inclusief 
potgrond), snijbloemen…)

fniet recycleerbaar papier (bv. broodzakken, 
slagerspapier, pizzadozen, papieren koffi  efi l-
ter, keukenrolpapier, papieren servetten en 
zakdoekjes…)

fschaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout

NIET TOEGELATEN
fgrof ongesnipperd snoeihout, dikke takken
fbeenderen en dierlijk (slacht)afval (bv. visgraten 

en botjes van vlees)
fschelpen van mosselen, oesters
fkattenbakvulling en vogelkooizand
fmest van dieren
fdierenkrengen
fplastiek, glas, metalen, batterijen
fhoutskool en asresten van kachel, barbecue, 

asbak
faarde, zand en stenen
fstof uit de stofzuiger
fwegwerpluiers en ander hygiëne-afval
fsauzen, vet en olie
fvloeistoff en (bv. soep, melk, koffi  e)
ftheezakjes en koffi  epads (wegens microplastics)
fbehandeld hout (met verf, vernis…)

GROFVUIL

Grofvuil wordt maandelijks apart opgehaald op 
afroep. Dat wil zeggen dat je ten laatste don-
derdag vóór de ophaaldag IGEAN milieu & veilig-
heid verwittigt via de infolijn 0800 1 46 46 dat 
er grofvuil voor je deur zal klaarliggen. Je deelt 
ook mee wat er zal liggen. Groot huisvuil mag de 
avond voor de ophaaldag vanaf 20 uur aan de 
straatkant worden geplaatst. De ophaaldagen 
zijn DONKERPAARS aangeduid in de kalender. 
Grofvuil wordt opgehaald tegen betaling. De be-
taling verloopt met je aanrekening via voorschot.
Het bedrag wordt als volgt vastgesteld:
f maximaal 3 m³ grofvuil dat enkel bestaat uit af-

braakhout of houten voorwerpen en metalen: 
25 euro 

f maximaal 3 m³ grofvuill dat ook grote stukken 
huisvuil of niet-recupereerbaar afval bevat: 40 
euro 

TOEGELATEN: Onder grofvuil verstaan we en-
kel afval dat te groot is in afmeting om het in 
de grijze huisvuilcontainer te steken: meubelen, 
vloerbedekking, matrassen, enz. Het grofvuil 
moet afkomstig zijn van gewone huishoudens. 
Bedrijfsafval of te grote hoeveelheden zijn geen 
huishoudelijk grofvuil. De hoeveelheid is beperkt 
tot 3 m³ per ophaling. 

NIET TOEGELATEN: Elektrische apparaten 
(gratis naar recyclagepark), autobanden (recy-
clagepark), steenpuin (recyclagepark), tuinafval 

(thuiscomposteren of recyclagepark) en vuilzak-
ken. Wat in de vuilzak kan, kan ook in de grijze huis-
vuilcontainer en hoort niet bij het grofvuil.

Opgelet: Grofvuil wordt door twee aparte vracht-
wagens opgehaald. Eén vrachtwagen haalt hout 
en metalen op, de ander het niet-recupereerbaar 
huisvuil. Het is dus mogelijk dat niet al je afval in 
één keer wordt meegenomen. 

PMD

Recycleerbare verpakkingen worden geselec-
teerd opgehaald in de blauwe pmd-zak. De
ophaaldagen zijn BLAUW aangeduid in de kalender. 

TOEGELATEN: 
f P van Plastic fl essen, fl acons en verpakkingen 

(zoals plastic schaaltjes, vlootjes, bakjes, potjes 
en tubes, plastic folies en zakjes), plastic bloem-
potten en plantentrays.

f M van Metalen verpakkingen: blikjes en con-
serven, ook spuitbussen van voedingswaren 
en cosmetica, aluminium schaaltjes en alumi-
nium bakjes, kroonkurkjes, metalen deksels en 
doppen 

f D van Drankkartons

NIET TOEGELATEN: 
f Andere plastic voorwerpen (speelgoed, 

emmers, spuiten...)
f Verpakkingen met kindveilige sluiting 

(bv. verpakkingen van corrosieve 

ontstoppers en corrosieve wc-ontkalkers)
f Verpakkingen met tenminste één van de 

volgende pictogrammen:

f Verpakkingen van pesticiden (insecticide, on-
kruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif...)

f Verpakkingen van motorolie, siliconenkits, 
verf, lak en vernis

f Aluminiumfolie en piepschuim. 

Opgelet: 
f Het pmd moet worden aangeboden in blau-

we pmd-zakken die je kan kopen bij het ont-
haal op het gemeentehuis en in een aantal 
winkels aan 2,50 euro per rol van 20 zakken. 

f Zet je pmd tijdig buiten. Pmd-zakken mogen 
de avond vóór de ophaling vanaf 20 uur aan 
de straatkant worden geplaatst. 

f Pmd wordt tweewekelijks meestal op dezelf-
de dag als de groene containers opgehaald. 

f Alle verpakkingen moeten goed geledigd, 
leeggegoten of leeggeschraapt zijn. 

f Het gaat om huishoudelijke verpakkingen 
met een volume tot 8 liter. 

f Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur 
platgedrukt.

f Er mogen geen plastic bidons worden vastge-
maakt aan de buitenkant van de pmd-zak.

PAPIER EN KARTON

Om de 4 weken wordt oud papier en karton aan 
huis opgehaald. De ophaaldagen zijn GEEL aan-
geduid in de kalender. Papier en karton kan aan-
geboden worden in een gele papiercontainer of 
in bulk, of een combinatie van beide.

TOEGELATEN: papieren zakken en kartonnen 
dozen, kranten, tijdschriften, folders, boeken, 
schrijf- en printpapier. 

NIET TOEGELATEN: vuil of vettig papier en kar-
ton, cellofaanpapier, broodzakken, cementzak-
ken, behangpapier, aluminiumfolie en - zakjes.

Opgelet: 
fAlle papiervreemde materialen zoals textiel, 

metalen, kunststoff en... verwijderen. Plastic folie 
verwijderen van kranten, tijdschriften, folders. 

fZet papier en karton aan de straat in de 
gele container, in stevige kartonnen dozen, 
papieren zakken of samengebonden met 
natuurtouw.

fZet je papier en karton tijdig buiten. Het pa-
pier en karton mag de avond vooraf vanaf 20 
uur aan de straatkant gezet worden.

fEnkel gele containers die je kreeg via de 
gemeente Kalmthout en/of IGEAN milieu & 
veiligheid mag je buitenzetten voor de papier-
inzameling. Andere recipiënten worden niet 
geledigd.

fHet papier en karton mag niet klemmen in de 
container. Als de inhoud te vast is aangedrukt, 
kunnen de ophalers de container niet leegmaken.

fHet deksel van de gele container moet altijd 
gesloten zijn. 

KGA = KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

KGA is Klein Gevaarlijk Afval. Door de samenstelling 
en het gevaar voor het milieu mag KGA niet bij het 
gewoon huishoudelijk afval en wordt het afzonder-
lijk ingezameld. 

TOEGELATEN: resten van onderhoudsproducten, 
huishoudelijke oliën, batterijen, verven, inkten, lij-
men, harsen, thinners en white spirit, resten van 
brandstoff en, bestrijdingsmiddelen, spuitbussen 
met gevaarlijke producten, tl-lampen, spaarlampen, 
kwikthermometers en fotografi sche producten. 

KGA kan je naar het recyclagepark brengen. Het KGA 
wordt ook één keer per maand ingezameld door 
de KGA-kar. De ophaaldagen zijn LICHTPAARS aan-
geduid. De KGA-kar staat elke maand op volgende 
plaatsen en uren:
f Parking station Kalmthout van 11 tot 12 uur
f Kerk Nieuwmoer van 13 tot 14 uur 
f Kerk Achterbroek van 14.15 tot 15.15 uur
f Kerk Centrum van 15.30 tot 16.30 uur 
f Kerk Heide van 16.45 tot 17.45 uur 



Opgelet: Er mag maximaal 20 liter of 20 kg per 
soort KGA per keer aangeboden worden. 

Tip: Resten van geneesmiddelen of vervallen ge-
neesmiddelen breng je naar de apotheker (gratis).

TEXTIEL 

Textiel wordt driemaandelijks huis-aan-huis inge-
zameld in opdracht van IGEAN. De ophaaldagen 
staan in ORANJE aangeduid in de kalender. Textiel 
wordt gedurende twee dagen en per sector op-
gehaald. Je ontvangt enkele dagen voor de opha-
ling een briefje in de bus. Je kan textiel aanbieden 
in gesloten plastic zakken. Kleef daarop het briefje 
dat je in je bus ontvangen hebt. Zo weet de op-
haler dat er textiel in de plastic zak zit en dat die 
moet opgehaald worden. Om te weten in welke 
sector je straat ligt, kijk je op de stratenlijst achter-
aan in de kalender.

TOEGELATEN: kledij (dames, heren en kinderen), 
schoenen en handtassen, huishoudlinnen (hand-
doeken, tafellakens, gordijnen, dekens, lakens, 
kussenslopen) 

NIET TOEGELATEN: matrassen, elektrische de-
kens, kussens, tapijten

Opgelet: 
 fGeen natte of bevuilde kledij. 
 fStop de textiel in een gesloten zak, zo behoudt 
het zijn waarde. 

 fTextiel mag de avond voor de ophaling vanaf 
20 uur aan de straatkant gezet worden. 
 fJe kan textiel ook nog altijd brengen naar een 
aantal textielcontainers, verspreid over de 
gemeente. 
 fEr staan textielcontainers op het recyclagepark 
en aan alle kerken in Kalmthout.

GLAS 

Glas wordt selectief ingezameld in glasbollen, ge-
sorteerd per kleur (wit en gekleurd glas). 

TOEGELATEN: transparante glazen flessen, boka-
len en flacons 

 f ongekleurd en gekleurd glas worden apart 
ingezameld in twee compartimenten van de 
glasbol 

 f glazen flessen en potjes leeg en uitgespoeld, 
dekseltjes en stoppen verwijderd 

NIET TOEGELATEN: hittebestendig glas  
(bv. ovenschotels en kookplaten), porselein en 
aardewerk, stenen flessen en kruiken, opaal-
glas en kristal, vlak glas zoals ruiten en spiegels,  
alle types lampen. 

Plaatsen van glasbollen: recyclagepark (Galgen-
heiken), kerk Heuvel, marktplein, zwembad, ge-
meentehuis, Molenbaan (hoek Foxemaat), Kijkuit-
straat (vooraan rechts), Heikantstraat (sportterrein 

Zwarte Hond), Rode Weg (fietspad Mastendreef ),  
Missiehuislei (hoek Zonnekinddreef ), Willy  
Vandersteenplein, Kalmthoutlaan (parking station 
Heide), kerk Achterbroek, sporthal Achterbroek, 
Zilverenhoeksteenweg (hoek Holleweg), kerk 
Nieuwmoer (parking Prelaat Deckersstraat). 

Opgelet: 
 f Tussen 20 uur ‘s avonds en 8 uur ‘s morgens 
mag er geen glas in de bollen gegooid wor-
den uit respect voor de buurtbewoners. 

 f Maak geen stortplaats rond de glasbollen: 
neem zakken en dozen terug mee naar huis.

 f Het achterlaten van ander afval wordt be-
schouwd als sluikstort.  

SNOEIHOUT 

Snoeihout wordt tegen betaling aan huis opge-
haald. Je betaalt vooraf in het gemeentehuis bij 
het onthaal. Het snoeihout wordt ongeveer de 
week daarna opgehaald. De ophaling kost 15 
euro forfaitair + 4 euro per m³. Maximaal 10 m³ 
per jaar per adres. Info: milieudienst, 03 376 49 90

TOEGELATEN: alle soorten snoeihout tot een dia- 
meter van 10 cm, kleine wortelstronken ontdaan 
van alle zand 

NIET TOEGELATEN: ander tuinafval (bladeren, 
gras, onkruid, zand...) 

Het recyclagepark wordt uitgebaat door de inter-
communale IGEAN, in samenwerking met de ge-
meenten Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Kapel-
len, Stabroek, Brasschaat, Brecht, Sint-Job, Schilde 
en Zoersel. Dat betekent dat inwoners van Kalm-
thout met hun identiteitskaart ook op de recycla-
geparken van die gemeenten terechtkunnen (en 
andersom), onder dezelfde voorwaarden en prij-
zen. De adressen van die recyclageparken vind je 
op de laatste pagina.

 
OPENINGSUREN RECYCLAGEPARKEN

Door de samenwerking met de recyclageparken 
in de buurgemeenten kan je op elke dag van de 
week op een recyclagepark terecht. De sluitings-
dagen zijn op elkaar afgestemd. We vermelden 
hier onze buurgemeenten. Voor info over andere 
recyclageparken, raadpleeg www.igean.be.

Opgelet: 
 f Stapel het snoeihout vooraan tegen de straat-
kant. De vrachtwagen voor ophaling komt niet 
op je eigendom om het materiaal te laden. 

 f Het snoeihout wordt los gestapeld, het is niet 
nodig om het samen te binden.

BLADEREN VAN STRAATBOMEN

Eenmaal per jaar haalt de gemeente de blade-
ren van de straatbomen op. Info: milieudienst,  
03 376 49 90

 f De ophaling gebeurt enkel in straten met 
straat- of laanbomen en dient alleen voor de 
bladeren die in de berm liggen. Voor bladeren 
uit eigen tuin is de bewoner zelf verantwoorde-
lijk voor de verwijdering.

 f De bladeren worden verzameld in een draad-
korf die de bewoner zelf plaatst. Die draadkorf 
mag niet verankerd zijn in de bodem of niet 
rond een lantaarnpaal of straatboom staan, 
om het opscheppen met een kraan niet te 
bemoeilijken.

 f Slechts één draadkorf per eigendom.
 f De bladeren moeten vrij zijn van andere 
verontreinigingen. Ze worden immers af-
gevoerd naar het arboretum of een boom-
kwekerij om daar te dienen als mulchlaag.  
Er mogen daarom geen andere materialen dan 
bladeren in de draadkorf zitten.

De ophaling start na 15 december. Korven die 
te laat worden geplaatst, worden achteraf niet 
meer leeggemaakt. Wanneer niet voldaan wordt 
aan de bovenstaande voorwaarden, is de bewo-
ner zelf verantwoordelijk voor de verwijdering 
van de bladkorf en haar inhoud. Na de ophaling 
moet de bewoner de draadkorf verwijderen. Het 
is niet toegestaan om de korf het hele jaar door 
te laten staan. Korven die blijven staan, zullen be-
schouwd worden als sluikstort in de wegberm.

TIP: bladeren kunnen ook dienen als mulchlaag 
in de tuin en vormen na een seizoen op de com-
posthoop prima compost.

RECYCLAGEPARK

Het recyclagepark van Kalmthout is gelegen in de 
KMO-zone ‘Bosduin’, Galgenheiken 7. Daar kan je 
terecht met alle afvalstoffen die niet in de grijze 
huisvuilcontainer mogen. 

Sommige afvalfracties zijn gratis, andere zijn be-
talend. Het recyclagepark is daarom opgedeeld 
in twee stukken: een betalend gedeelte én een 
niet-betalend gedeelte. In het betalende ge-
deelte wordt het afval gewogen en betaal je 
per kg afhankelijk van het soort afval. Goed ge-
sorteerd aanbieden is dus de boodschap. Volg 
altijd de instructies van de medewerkers van het 
recyclagepark!

  Kalmthout Essen Wuustwezel Kapellen 
  Galgenheiken 7 Rijkmaker 53 Polderstr. 68 Kapelsestr. 235

MA vm gesloten gesloten gesloten gesloten

 nm 13u-19u gesloten gesloten 13u-19u

DI vm 09u-12u 09u-12u 09u-12u 09u-12u

 nm 13u-17u 13u-17u 13u-17u 13u-17u

WO vm gesloten gesloten gesloten gesloten

 nm gesloten 13u-19u 13u-19u gesloten

DO vm 09u-12u 09u-12u 09u-12u 09u-12u

 nm 13u-17u 13u-17u 13u-17u 13u-17u

VR vm gesloten gesloten gesloten gesloten

 nm 13u-17u 13u-17u 13u17u 13u-17u

ZA  09u-16u 09u-16u 09u-16u 09u-16u



Extra sluitingsdagen recyclageparken
 f Vrijdag 18 maart 2022 (extra sluitingsdag)
 f Maandag 18 april 2022 (paasmaandag)
 f Donderdag 26 mei 2022 (O.L.H. Hemelvaart)
 f Maandag 6 juni 2022 (pinkstermaandag)
 f Maandag 11 juli 2022 (Vlaamse Feestdag)
 f Donderdag 21 juli 2022 (Nationale Feestdag)
 f Maandag 15 augustus 2022 (O.L.V. 
Hemelvaart)

 f Dinsdag 1 november (Allerheiligen)
 f Vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand)
 f Zaterdag 12 november 2022 (brugdag)
 f Zaterdag 24 december 2022 vanaf 12 uur 
(kerstavond)

 f Maandag 26 december 2022 (2de kerstdag)
 f Zaterdag 31 december 2022 vanaf 12 uur 
(oudjaar)

 
IDENTITEITSKAART

Je krijgt enkel met je elektronische identiteits-
kaart toegang tot de recyclageparken. Vergeet 
die zeker niet mee te nemen voor elk bezoek aan 
het recyclagepark.

KMO’s en bedrijven, verenigingen, eigenaren 
van tweede verblijven die geen inwoner zijn 
van Kalmthout kunnen een toegangspasje krij-
gen. Dat kan je aanvragen bij de gemeentelijke 
milieudienst.

Het bedrag dat je moet betalen, is afhankelijk 
van het aangeleverd gewicht per afvalstof. Er zijn 
verschillende tarieven in het betalend gedeelte. 
Goedkope tarieven voor recycleerbare afvalstof-
fen en duurdere tarieven voor niet-recycleerbare 
afvalstoffen. Je betaalt aan de betaalzuil bij het 
verlaten van het betalend gedeelte.

Voor meer informatie en de sorteerregels, kijk op  
www.igean.be of bel 03 350 08 14.

Er geldt een vrijstelling per gezin voor onder-
staande afvalstoffen en hoeveelheden. Niet ge-
bruikte vrijstellingen vervallen op het einde van 
het jaar.

 f Groenafval: 500 kg per jaar gratis
 f Asbesthoudend afval: 1 000 kg per jaar gratis

Opgelet, alleen hechtgebonden asbest is toe-
gelaten op het recyclagepark. Voor losse asbest 
contacteer je best een gespecialiseerde firma. 
Vanaf  01.01.2021 ben je verplicht om asbest ver-
pakt aan te leveren. Deze voorgeschreven verpak-
king is enkel te koop op het recyclagepark. (€ 1/
verpakking).

 
TARIEVEN KMO’S EN ZELFSTANDIGEN

Voor KMO’s en zelfstandige ondernemers geldt 
er voor sommige afvalstoffen een ander tarief:

 f Piepschuim: € 5,337 per zak van 1500 liter

  
WAT KAN JE BRENGEN EN HOEVEEL  
KOST HET?

 Niet betalende   
 afvalstof  Prijs  Betalende  

 afvalstof
Prijs/

kg

 Papier en karton € 0,00  Groenafval (gras,   
 blad, snoeihout) € 0,043

 Pmd € 0,00  Boomstronken € 0,043
 Glazen flessen    
 en bokalen € 0,00  Zuiver steenpuin € 0,043

 Metalen € 0,00  Hout € 0,043
 Harde kunst-    
 stoffen € 0,00  Vlak Glas € 0,043

 Afgedankte   
 elektrische en  
 elektronische  
 toestellen

€ 0,00  Cellenbeton en   
 kalkplaten € 0,043

 Herbruikbare   
 goederen € 0,00  Grond € 0,043

 KGA (klein 
 gevaarlijk afval) € 0,00  Asbesthoudend   

 afval € 0,267

 Autobanden € 0,00  Grofvuil € 0,267

 Piepschuim € 0,00
 Gemengd bouw-   
 en sloopafval (niet  
 recupereerbaar)

€ 0,267

 Zuivere plastic   
 folie € 0,00  Tractorband € 15,00 

per stuk
 Plastic bloem- 
 potjes en  
 plantentrays

€ 0,00

 Textiel € 0,00

 Kaarsresten € 0,00

 Kurkenstoppen € 0,00

 Matrassen € 0,00

 f Landbouwfolie (tussen 01/03 en 31/03, en 
tussen 01/09 en 30/09): € 0,085 per kg

 f Groenafval: € 0,085 per kg
 f Zuiver steenpuin: € 0,085 per kg
 f Hout: € 0,085 per kg
 f Vlak glas: € 0,085 per kg
 f Cellenbeton en kalkplaten: € 0,085 per kg
 f Grond: € 0,085 per kg

 
HOE WERKT HET?

Steek bij de slagboom je elektronische identiteits-
kaart of toegangspasje in de kaartlezer, vervol-
gens gaat de slagboom open.

HEB JE ALLEEN BETALENDE  
AFVALSTOFFEN BIJ?
Rij eerst naar het betalend gedeelte. 
1. Rij de weegbrug op. Zowel de wagen als 

de aanhangwagen moeten volledig op de 
weegbrug staan.

2. De parkwachter kijkt na welke afvalstof je wilt 
afleveren en duidt dat aan op zijn draagbare 
computer.

3. Het voertuig met de vracht wordt gewogen 
(brutogewicht).

4. Je verlaat de weegbrug en deponeert de af-
valstof in de daartoe voorziene container.

5. Daarna rij je terug de weegbrug op voor een 
tweede weging (tarragewicht).

6. Je verlaat het betalend gedeelte en komt aan 
de slagboom. Je steekt je identiteitskaart in 
de betaalzuil. Op het scherm van de zuil lees 

je hoeveel je moet betalen. Je betaalt het 
verschuldigde bedrag. Betalen kan enkel met 
betaalkaart (Bancontact) of kredietkaart (Visa 
of Mastercard). Cash betalen kan niet. 

7. De slagboom gaat open en je kunt het recy-
clagepark verlaten via de uitgang.

Als je betalende afvalstoffen van een goedkoop 
én duur tarief bij je hebt, los je na de eerste we-
ging eerst alle afvalstoffen van het dure tarief. 
Daarna rij je terug op de weegbrug voor de twee-
de weging en lost vervolgens alle afvalstoffen van 
het goedkope tarief. Na de derde en laatste we-
ging, rij je naar de betaalzuil.

Opgelet: als je de tweede weging zou overslaan 
en dus alle afvalstoffen in één keer lost na de eer-
ste brutoweging, betaal je alles aan het hoogste 
tarief.

HEB JE ALLEEN NIET-BETALENDE AFVAL-
STOFFEN BIJ?
Nadat de slagboom aan de ingang is openge-
gaan, rij je meteen naar het niet-betalend ge-
deelte. Daar kan je afvalstoffen in de juiste con-
tainers sorteren. Je verlaat het recyclagepark via 
de uitgang.

HEB JE ZOWEL BETALENDE ALS NIET-
BETALENDE AFVALSTOFFEN BIJ?
Lever dan altijd eerst de betalende afvalstoffen af. 
Daarna kom je vanzelf op het niet-betalend ge-
deelte terecht.

 
AFVAL VAN LANDBOUWACTIVITEITEN

Inzamelperiodes landbouwfolie en medisch afval:
 f 01/03 tot en met 31/03
 f 01/09 tot en met 30/09

Die inzamelingen gebeuren altijd op het recycla-
gepark (tijdens de openingsuren).

KRINGWINKEL

Wie nog bruikbare huisraad, kleding, speelgoed, 
enz. heeft en het jammer vindt om dat zomaar 
weg te werpen, kan daarmee in de Kringwinkel 
of op het recyclagepark terecht. De Kringwinkel 
komt het eventueel gratis bij je ophalen. 

Je kan terecht in deze twee kringwinkels of kijk 
eens op www.de-cirkel.net.

 f Kringwinkel De Cirkel Brecht, Klein Veerle 34, 
2960 Brecht  (Sint-Lenaarts), 03 313 49 66

 f Kringwinkel De Cirkel Wuustwezel, 
Kalmthoutsesteenweg 193A, 2990 
Wuustwezel, 
03 633 35 31, de.circel@de-cirkel.net.

TIP: Ga gerust eens een kijkje nemen. Behalve 
spullen afgeven, kan je er ook heel degelijke en 
leuke spullen kopen tegen zeer gunstige prijzen.



SECTOR 1

A. De Preterlaan
Acacialaan
Anjelierenlaan
Augustijnsdreef
Bakkersdreef
Bareelstraat
Beauvoislaan
Beekdal
Beeklei
Begonialaana
Berkendreef
Beukendreef
Bevrijdingslei
Bezemheidelaan
Bloemstraat
Bosbeslaan
Boswachtersdreef
Brasschaatsteenweg
Canadezenlaan
Culturalaan
De Pleyte
Den Akkerweg
Dennendreef
Dr. J. Goossenaertsstraat
Driehoekstraat

Driehoeven
Duffelaarstraat
Eekhoornlaan 
Eikelstraat
Eikenlaan
Elzendreef
Epiceadreef
Ericalaan
Esdoornlaan
Fazantenlaan
Foxemaatstraat
Franseweg
G. Gezellelaan
Galgenheiken
Ganzendries
Geusenbacklaan
Gomarus Van Geelstraat
Goudvinklaan
Groendreef
Hazendreef
Heibloemlaan

(Kalmthoutlaan tot 
Kijkuitstraat)

Heidestatieplein
Heidestatiestraat
Heikantstraat
Heiken

Helleven
Henri Van Stratenlaan
Hertendreef
Het Scheel
Hilloweg
Hof ter Heide
Hollekelderstraat
Hortensiadreef
Kalmthoutlaan
Kalmthoutsesteenweg
Kapellensteenweg

(oneven nrs. + even nrs. 
vanaf 216)

Karel Vanthillostraat
Kerkendijk
Kerkeneind
Kinderwelzijnstraat 

(spoor tot Kijkuitstraat)
Koningin Astridlaan
Koningin Elisabethlaan
Koninglaan
Korenlaan
Kruisbeklaan
Kruisbos
Kruisstraat
Kwade Weide
Lavendellaan

Leemdreef
Leopoldstraat
Lijsterbeslaan
Lorkendreef
Max Temmermanlaan
Maelstede
Marguerite Corstiaens-laan
Mastendreef
Meidoornlaan
Merellaan
Middendreef
Minnedreef
Missiehuislei
Moeder Keeplein
Molenbaan
Nieuwstraat
Onderzeel
P. Anthonissenstraat
P. Celensstraat
P. Hensstraatje
Paridantlei
Prins Albertlei
Prins Boudewijnlaan
Prinses Elisabethlaan
Putsesteenweg

(Heibloemlaan tot 
Canadezenlaan)

Rodeweg
Roggebos
Rozeneind
Salvialaan
Sint Jozeflaan
Sint Lutgardislaan
Sparrendreef
Statielei
Steeg
Stofzandstraat
Taxandriadreef
Thillostraat
Tulpenlaan
Valkendries
Van Dammedreef
Vermeirenplein
Victorine Van Mechelenlaan
Vinkenlaan
Violetlaan
Vredelaan
Wilgendreef
Willy Vandersteenplein
Wipstraat
Witgoorsebaan
Withoeflei
Withoefstraat
Zandstraat
Zonnekinddreef

TOT WELKE SECTOR  
BEHOORT JOUW STRAAT?

TEXTIEL 1    = ophaling straten sector 1

TEXTIEL 2    = ophaling straten sector 2

SECTOR 2

Achterbroeksteenweg
Achterstehoevestraat
Achterstraat
Achtzalighedenlaan
Akkerlaan
Albert Peeterslei
Arnold Brabantstraat
Azalealaan
Beverdonkstraat
Beyersstraat
Blikstraat
Bloemenlei
Boomgaardstraat
Boonsstraat
Bosweg
Bremlaan
Cassenboomlaan
Cederlaan
Cuylitshofstraat
Darm
De Eendracht
De Greef
De Polder
De Roerdomp
De Smidsevijvers
De Vletlaan
Den Bloempot
Den Dijk
Distelvinklaan

Dorpsstraat
Drieslei
Duinzichtlei
Emmanuel De Bomlaan
Essensteenweg
Frans Greefslaan
Frans Raatsstraat
Gageltjes
Godfried Hermansstraat
Groenendriesstraat
Groeneweg
Groenhof
Handbooglaan
Handelaar
Heibloemlaan

(Kijkuitstraat tot 
Putsesteenweg)

Henri Van de Veldelaan
Het Ziel
Heuvel
Heuvelspad
Holleweg
Hoveniersstraat
IJzerenwegstraat
Imkersweg
Irisdreef
Jeroom Beckersstraat
Joris Jansenstraat
Jos Tilborghsstraat

Jubilélaan
Kapellaan 
Kapellensteenweg 

(even nummers t.e.m. 214)
Kapelstraat
Kastanjedreef
Kauwenberg
Kempenlaan
Kerkstraat
Kievitstraat
Kijkuitstraat
Kinderwelzijnstraat

(Kijkuitstraat tot 
Putsesteenweg)

Kneuterlaan
Korte Heuvelstraat
Krenkhoek
Kroonstraat
Leeuweriklaan
Lepelstraat
Leyterstraat
Lindendreef
Maalderijstraat
Maatjesstraat
Magermanse Heide
Mariënvillestraat
Marijnnevennenstraat
Meester Van den   
 Eeckhautstraat

Meester Vorsselmanslaan
Mertensdreef
Moleneind
Molenstraat
Nieuwe dreef
Nieuwmoer-Dorp
Noordeind
Oudstrijderslaan
Pastoor De Keyserlaan
Pastoor Weytslaan
Pastorijdreef
Pastorijhoef
Petrus Janssensstraat
Potterijlaan
Prelaat Deckersstraat
Putsesteenweg

(Heuvel tot Heibloemlaan)
René Willemestraat
Riethoek
Roosendaalsebaan
Rozendreef
Schaliënberglaan
Scham
Schooldreef
Solheuvel
Spechtenlaan
Spreeuwstraat
Standaertlei
Statieplein

Statiestraat
Steenbakkerijstraat
Theeuwstraat
Turfvaartlaan
Van den Bogaertlei 
Van Geertenlaan
Van Nu en Strakslaan
Veldlaan
Venetiaanse Heide
Venetië
Verbindingsstraat
Verbiststraat
Vic & Jefkepad
Vissersstraat
Voetbooglaan
Vogelenzangstraat
Vossenstraat
Vuurkruiserslaan
Warandalei
Watertorendreef
Wuustwezelsteenweg
Zijwegel
Zilverenhoeksteenweg
Zoete Dreef
Zwanenberg
Zwart Venlaan



Recycle!
Download snel  
de gratis app

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

Sorteerinstructies

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak

   In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

Papier-Karton

PMD

  Plastic folie verwijderen 
van  tijdschriften

  Samenbinden met na-
tuurkoord of verzamelen 
in een stevige kartonnen 
doos

  Vuil papier en karton
  Behangpapier
  Cellofaanpapier en 

 aluminiumfolie en -zakjes

  Scheiden van wit glas en 
gekleurd glas

  Volledig leeg
  Hittebestendig glas  

(bv. ovenschotels)
  Alle types van lampen

  Deksels of doppen
  Porselein en keramiek, 

 recipiënten in  terracotta
  Opaalglas en  kristalglas
  Vlak glas zoals ramen en 

spiegels

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN

NIET TOEGELATEN OPGELET!METALEN VERPAKKINGEN

DRANKKARTONS

PLASTIC VERPAKKINGEN

Schaaltjes, 
vlootjes en 
bakjes

  Steek de verpakkin-
gen niet in elkaar en 
stop ze niet samen in 
een  dichtgeknoopte 
zak.

  Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Potjes en  
tubes

Folies en 
zakjes

NIEUW

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes en 
gooi ze los van elkaar 
in de zak.

Regels voor een goede recyclage

Flessen of andere  
verpakkingen goed  
leeggieten of -schrapen.

Duw plastic fles-
sen plat, zet de 
dop erop en win 
plaats in de zak.

  Verpakkingen 
bestaande uit een mix 
van materialen (bv. een 
laag plastic folie en een 
laag aluminiumfolie) 
die niet van elkaar 
kunnen gescheiden 
worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes 
fruitmoes 
of natte 
dierenvoeding, …

  Verpakkingen 
met kindveilige 
sluiting

  Verpakkingen met  minstens 
een van de  volgende 
pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, 
pesticiden, siliconetubes

  Verpakkingen met een 
grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

CONTACTGEGEVENS

IGEAN milieu & veiligheid
Doornaardstraat 61
2160 Wommelgem
fInfo i.v.m. afval, recycleren of het recyclagepark: 

www.igean.be of 03 350 08 14
fInfo i.v.m. containers: www.igean.be of

0800 1 46 46

Milieudienst gemeente Kalmthout
Kerkeneind 13
2920 Kalmthout
03 376 49 90

Recyclagepark Kalmthout
Galgenheiken 7, KMO-zone Bosduin, 
2920 Kalmthout

Recyclagepark Essen
Rijkmaker 53
2910 Essen

Recyclagepark Wuustwezel
Polderstraat 68
2990 Wuustwezel

Recyclagepark Kapellen
Kapelsestraat 235
2950 Kapellen

Met de steun van 

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 zijn verpakking en is dus geen 
sorteerinstructie. Voor meer informatie, neem 
een kijkje op www.fostplus.be.

COLOFON

Realisatie
Milieudienst Kalmthout (tekst)
Communicatiedienst Kalmthout (vormgeving)

Foto’s
Het auteursrecht van de in deze afvalkalender 
gebruikte foto’s blijft bij de fotografen. 
Hergebruik zonder hun toestemming is niet 
toegestaan.

Verantwoordelijke uitgever
namens het gemeentebestuur van Kalmthout: 
Lukas Jacobs, burgemeester, 
Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

AFVAL IN KALMTHOUT

MOOIMAKERS

Iedereen houdt van een propere gemeente. Want 
een propere gemeente is een mooie gemeente. 
Het gemeentebestuur wil individuen, scholen, 
verenigingen en groepen motiveren om mee de 
handen uit de mouwen te steken voor propere 
terreinen en een mooiere buurt.

Kalmthoutenaren die op regelmatige basis een 
deeltje van onze gemeente zwerfvuilvrij maken, 
krijgen het opruimmateriaal (grijper, handschoe-
nen, fl uovestje en vuilniszakken) van de gemeen-
te, die ook het verzamelde zwerf-
vuil ophaalt. Op die manier 
zorgen we samen voor 
een propere gemeente. 

Het stukje Kalmthout 
dat je opruimt, kan je 
registreren op een actie-
kaart op www.mooima-
kers.be. Als je naar die kaart 
gaat kijken, zal je merken dat er 
nog veel gaten zijn. Wil jij je als individu of met 
je vereniging, school of bedrijf ook engageren 
om van Kalmthout een nog mooiere gemeente 
te maken? Laat het dan weten aan de gemeen-
telijke milieudienst via milieu@kalmthout.be of
03 376 49 90.

vuil ophaalt. Op die manier 

. Als je naar die kaart 



Met de steun van 
www.kalmthout.be
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