Acceptatiecriteria voor
verschillende materiaalstromen
ingezameld op recyclagepark
Het afvalbeleid volgt het principe van de Ladder van
Lansink. Deze afvalhiërarchie houdt in dat men de negatieve
gevolgen van afval zoveel als mogelijk wil vermijden. Er
wordt prioriteit gegeven aan de meest milieuvriendelijke
verwerkingswijze, zo hoog mogelijk op de ladder.

Grafische vormgeving en drukopvolging: Steven De Dapper, de Zetterij vof (Eeklo)

preventie
De Ladder van Lansink
omvat volgende handelingen:
1. Preventie
2. Hergebruik (producthergebruik)
3. Recyclage (materiaalhergebruik)
4. Verbranding met energieopwekking
5. Verbranding zonder energieopwekking
6. Storten

hergebruik
recyclage
verbranden
storten

Doorheen de tijd is er technische vooruitgang (in o.a.
recyclageprocessen, sorteringsmechanismen, productontwikkeling,…) wat er voor zorgt dat er een veranderende
inzameling mogelijk en nodig is.
We streven er dus naar om zoveel mogelijk materiaalstromen te hergebruiken of te recycleren. Indien dit niet
lukt, wordt de voorkeur gegeven aan verbranding met
energierecuperatie.
Sommige afvalstromen zijn zo specifiek dat ze niet kunnen
gerecycleerd of verbrand worden. Zij worden gestort op
daarvoor vergunde stortplaatsen.
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Houtafval

IVM is actief in Aalter, Assenede, De Pinte, Deinze, Eeklo,
Evergem, Gavere, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem,
Maldegem, Merelbeke, Nazareth, Nevele, Sint-Laureins,
Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Zomergem en Zulte.

Toegelaten





afbraakhout, balken en planken, palletten
oud meubilair (zonder bekleding van stof of leder)
houten rolluiken en deuren
multiplex, spaanplaten, vezelplaten, OSB-platen

Het gaat hier over A/B-hout, hout van middelmatige
kwaliteit dat mogelijks een ongevaarlijke behandeling
heeft ondergaan (verf, beits) en waarop meubelbeslag kan
aanwezig zijn (zoals vijzen, spijkers, sloten).

Niet toegelaten
 gevaarlijk behandeld hout waarmee bedoeld wordt:
- gecreosoteerd hout
- geïmpregneerd hout
- spoorbielzen
 snoeihout
 aanwezigheid van grote metaaldelen in het hout

Verwerkingsproces:
Het houtafval wordt gesorteerd op mogelijk aanwezige
waardevolle stromen en stoorstoffen, waarna het
versnipperd wordt. Het overgrote deel van het verkleinde
hout wordt gebruikt om groene energie op te wekken in
biomassacentrales. Een klein deel, het eventueel aanwezige
A-hout (onbehandeld hout) wordt ingezet voor de
productie van spaanplaten.

