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OPHAALKALENDER  2023

Met de Recycle! app op je smartphone ontvang je de dag vóór de ophaling een melding!   
Zo mis je geen enkele ophaalronde meer… 
Dankzij handige meldingen ontvang je ook nieuwtjes over het recyclagepark  
of mogelijke wijzigingen in de ophaalkalender. Handig, toch?!

Recycle!
Download snel  
de gratis app

Vragen of meldingen?  T 0800 1 46 46 of www.igean.be/afvalvraag
Zet je afval VOOR 6 u buiten. In uitzonderlijke gevallen kan het uur van de ophaling wijzigen (bv. bij extreme warmte).

huisvuil

groente-, fruit- en tuinafval

snoeihout

textiel

klein gevaarlijk afval

recyclageparkgrofvuil op afroep

 LEGENDE gft   groente-, fruit- en tuinafval  hv  huisvuil  sh  snoeihout   gv  grofvuil  pmd  plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons  p&k  papier & karton  tex  textiel kga  klein gevaarlijk afval

gft RP

hv

gv

sh

tex

kga

Wat kan?
	( schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen, plantaardig 

en dierlijk keukenafval en etensresten, vlees- en visresten, 
vaste zuivelproducten (bv. kaasresten), broodresten, koffiedik, 
theebladeren, eieren & eierschalen, doppen van noten en pitten 
van vruchten, fijn tuin- en snoeiafval (bv. gras, bladeren, onkruid, 
haagscheersel, kamerplanten, snijbloemen), niet recycleerbaar 
papier (bv. broodzakken, slagerspapier, pizzadozen, papieren 
koffiefilter, keukenrolpapier, papieren servetten en zakdoekjes 
…), schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout

Wat kan niet?
	) grof snoeihout & dikke takken, beenderen en dierlijk (slacht)

afval bv. visgraten en botjes van vlees, schelpen van mosselen 
& oesters, kattenbakvulling en vogelkooizand, mest van dieren, 
dierenkrengen, plastiek, glas, metalen, batterijen, houtskool 
en asresten, aarde, zand en stenen, stof uit de stofzuiger, 
wegwerpluiers en ander hygiëne-afval, sauzen, vet en olie, 
vloeistoffen (bv. soep, melk), theezakjes en koffiepads (wegens 
microplastics)

Wat kan?
	( resten van verven, inkten, lijmen en harsen, röntgenfoto’s, 

afvalolie, oplosmiddelen (zoals white spirit, terpentijn …), zuren, 
basen (zoals ammoniak, beitsmiddelen…), batterijen, tl-lampen, 
kwikthermometers, afgedankte chemicaliën, pesticiden, 
brandblusmiddelen, rookdetectoren, naalden (enkel in 
naaldcontainers), verpakkingen van kga met of zonder restanten

Wat kan niet?
	) geneesmiddelen, video- en audiocassettes, spuitbussen die 

cosmetica of voedingswaren hebben bevat (slagroom, haarlak, 
deodorant…), gloeilampen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, 
gasflessen

Hoe?
Inzameling via de kga-kar die voor het recyclagepark komt staan.  
Je vindt de data op de ophaalkalender.

Op vrijdag staat de kga-kar er tussen 13u en 16u30;  
op zaterdag tussen 9u en 15u30.

Wat kan?
	( Al het huisvuil dat door zijn gewicht of omvang (bv. oude 

matrassen, zetels, vloerbekleding, …) niet in de huisvuilzak kan, 
alsook afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Wat kan niet? 
	) Alles wat je selectief kan aanbieden: bouw- en sloopafval, 

glasafval, autobanden, bedrijfsafval, kga, ….

Hoe ?
De ophaling gebeurt enkel na schriftelijke afspraak. Download 
hiervoor het formulier op 
hemiksem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of informeer bij 
de dienst milieu & huisvesting op  T 03 288 26 63. 
Het afval wordt gewogen aan de ophaalwagen. Achteraf krijg je een 
factuur. Je mag maximum 1 m3 aanbieden per ophaling.

Bind het zuivere snoeihout (diameter takken max. 10 cm) met 
natuurtouw samen in hanteerbare bundels (1,5 m lang en diameter  
0,5 m). Je mag max. 1,5 m3 per ophaalbeurt aanbieden. Snoeihout 
moet op maandag buiten liggen vóór 8u00. De ophaling start om 
8u30 en komt 1 keer in elke straat. Is de ronde per zone uitgevoerd, 
wordt deze straat niet opnieuw bediend. Snoeihout dat teveel of 
foutief wordt aangeboden, wordt niet meegenomen… Laat je dit na 
de ophaling toch op straat liggen, dan riskeer je hiervoor een GAS-
boete.
In het gemeentelijk infoblad wordt vermeld welke straat in welke 
sector gelegen is. 

Wat kan?
	( mannen-, vrouwen- en kinderkledij, huishoudtextiel (bv. 

handdoeken, lakens, dekens, gordijnen,…), schoenen, 
handtassen en lederwaren

Wat kan niet? 
	) elektrische dekens, matrassen, kussens, tapijten, bevuilde 

kleding, ander huishoudelijk afval
Hoe?  
Je krijgt een flyer in de brievenbus met de juiste ophaaldatum. Bied 
het textiel aan de straatkant aan in een plastic zak of kartonnen 
doos voorzien van de vooraf bezorgde flyer.

Al het afval dat na sortering toch nog 
overblijft, gaat in de grijze huisvuilzak van de  
gemeente (max. 15 kg).

Adres Georges Gilliotstraat 50
Openingsuren:

Als inwoner van Hemiksem kan je ook terecht 
op de recyclageparken van Aartselaar, 
Boechout*, Boom / Niel, Edegem, Hove, 
Kontich, Lint, Mortsel, Ranst*, Rumst* en 
Borsbeek/Wijnegem/Wommelgem*.
Bijkomende sluitingsdagen:  
zie kalender RP GESLOTEN
! Enkel gratis fracties op het park van 
Hemiksem

* RP (een aantal dagen) op afspraak

mobiel recyclageparkMP
Je kan er gratis terecht met kleine hoeveelheden 
(maximum ongeveer een emmer vol) van de 
volgende fracties: harde kunststoffen, hout, 
kaarsresten, keramiek & porselein (beschadigde 
tassen en borden), klein gevaarlijk afval, kurk, 
metaal, piepschuim, vlak glas 
Op de woensdagen 08.03, 04.06 en 04.10  
tussen 9u en 12u op de markt aan de 
Gemeenteplaats Hemiksem.

kerstboom
Kerstbomen moeten buiten liggen op 
maandag vóór 8u00. Kerstbomen die nog 
in een pot zitten, worden niet meegenomen 
(zal genoteerd worden met foto). Let op, laat 
je de kerstboom in pot toch buiten liggen, kan 
je hiervoor een GAS-boete krijgen.

MA  gesloten
DI  gesloten
WO  13 - 19 u
DO  gesloten

VR  13 - 17 u
ZA  9 - 16 u
ZO  gesloten
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OPHAALKALENDER  2023

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

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak of via recyclagepark

In de glasbollen werpen of via recyclageparkGlas

Papier-Karton

PMD

  Plastic folie verwijderen 
van  tijdschriften

  Samenbinden met  
natuurkoord 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

Flesssen

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

  Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Flacons

Drankcapsules

Regels voor een goede recyclage

Giet of schraap 
flessen of andere 
verpakkingen  
goed leeg.

Duw plastic flessen 
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 
aluminium-folie) die niet van elkaar kunnen 
gescheiden worden, zoals sommige drankzakjes, 
zakjes fruitmoes of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met kindveilige dop

  Verpakkingen met  minstens  
een van deze pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, van 
pesticiden, van lijm, van verf en vernis, siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

Verwijder de plastic 
folie van schaaltjes 
en gooi ze los van 

Trek volledig 
bedekkende folies 
van de fles en gooi 
ze los van elkaar 
in de blauwe zak.

elkaar in de zak.

Schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

Folies, zakken en zakjes

Potjes en tubes

Vragen of meldingen?  T 0800 1 46 46 of www.igean.be/afvalvraag
    Zet je afval VOOR 6 u buiten. In uitzonderlijke gevallen kan het uur van de ophaling wijzigen (bv. bij extreme warmte).

 LEGENDE gft   groente-, fruit- en tuinafval  hv  huisvuil  sh  snoeihout   gv  grofvuil  pmd  plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons  p&k  papier & karton  tex  textiel kga  klein gevaarlijk afval

Herbruikbare goederen
Heb je goederen die je wilt weggooien 
maar die nog bruikbaar zijn?  
Cirkels – tweedehands van Ecoso - 
haalt ze gratis bij jou op. Maak hiervoor 
telefonisch een afspraak via   
T 03 866 17 07.  

Meubelen, textiel, speelgoed, 
elektrische toestellen,... die nog in 
goede staat zijn, krijgen zo een tweede 
leven. Deze goederen worden tegen 
voordelige prijzen aangeboden in de 
Cirkels-winkels. 

Zelf brengen kan ook, van maandag tot zaterdag van 10 - 18 u in een van de winkels: 
• Dendermondsesteenweg 207, 2830 Willebroek 
• Provinciale Steenweg 230, 2627 Schelle 
• Eikenstraat 68, 2840 Reet 
• Tunnelweg 1, 2845 Niel 
• Oude Baan 1F, 2800 Mechelen-Noord 

• Korenmarkt, 2800 Mechelen-Centrum 
• Brusselsesteenweg 337, 2800 Mechelen-Zuid
• Leliestraat 70A, 2860 Sint-Katelijne-Waver

wijzijncirkels.be of hallo@wijzijncirkels.be 
Je kan herbruikbare goederen ook langsbrengen op het recyclagepark. 
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