DifTar

de sorteerder
wordt beloond !

samen voor afval met toekomst !

Nieuw recyclagepark vanaf 9 juli 2019
Afval dat we niet kunnen voorkomen, proberen we te hergebruiken of zo veel mogelijk
te sorteren en recycleren. Dat doen we niet enkel via ophaling aan huis, maar ook via
recyclageparken. Vanaf dinsdag 9 juli 2019 kan je terecht in het nieuwe recyclagepark van
Messelbroek, Mannenberg 263. Het recyclagepark in Zichem is dan niet meer toegankelijk.
Daarnaast heb je nog steeds toegang tot alle andere DifTar-gewichtsparken van EcoWerf.
Adressen en openingsuren: www.ecowerf.be.
Het nieuwe park is net zoals het vorige park in Zichem uitgerust met DifTar-weegbruggen (geDifferentieerde Tarieven). Dit betekent dat de prijs die je voor je afval betaalt, berekend wordt volgens de
afvalsoort en het gewicht dat je aanvoert. Zo werken we verder aan de vermindering van de afvalberg
én aan een eerlijke verdeling van de verwerkingskosten. Ook nu zal je bepaalde afvalsoorten gratis
kunnen aanleveren.
In deze folder leggen we de werking van het DifTar-systeem uit, vermelden we de
afvalsoorten en tarieven en geven we tips om afval te voorkomen. Heb je na het lezen van
de folder nog vragen? Bezoek dan onze website www.ecowerf.be of stel je vragen gratis
via info@ecowerf.be of via de groene lijn: 0800/97 0 97. Deze is bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
Wij danken je alvast voor je medewerking!

Hoe werkt het DifTar-gewichtssysteem
in het nieuwe recyclagepark?
De prijs van een recyclageparkbezoek wordt berekend volgens de afvalsoort en het gewicht
aan afval dat je aanvoert, net zoals voordien op het recyclagepark in Zichem. Nieuw is
dat je bij de te wegen afvalsoorten tussenwegingen kan doen, waardoor je na afloop alle
afvalsoorten in 1 keer kan afrekenen. Bij de uitweging zal je kunnen kiezen om te
betalen via de DifTar-rekening. Zo hoef je niet bij elk bezoek over te gaan tot betaling met
Bancontact en verloopt het bezoek sneller. Voor wie dat wenst, blijft betalen met
Bancontact wel mogelijk aan een betaalzuil.

De toegang
Elke inwoner boven de 16 jaar krijgt met zijn of
haar elektronische identiteitskaart (eID) toegang
tot alle DifTar-gewichtsparken van EcoWerf,
waaronder dat in Messelbroek. Ook andere
inwoners uit het EcoWerf-werkingsgebied kunnen terecht in het recyclagepark in Messelbroek.
Ben je nog geen inwoner van ScherpenheuvelZichem, of beschik je niet over een elektronische identiteitskaart, dan kan je in het
stadhuis (August Nihoulstraat 13-15, 3270
Scherpenheuvel) een toegangskaart uitlenen.
Wens je toegang tot het recyclagepark als kmo,
school of vereniging, dan kan je een permanente kaart aanvragen in het stadhuis.

Registratie en weging
Nadat een barcodescanner de barcode op de
achterzijde (rechtsboven) van je eID gelezen
heeft, krijg je toegang tot het park.
Lever eerst je gratis afvalsoorten af. Voor te
wegen afval begeef je je daarna naar de weegbrug. Daar staat een aanmeldzuil, waar je jouw
eID invoert. Op het keuzescherm van de aanmeldzuil duidt de parkwachter aan welk soort
afval je hebt meegebracht. Dan wordt het brutogewicht geregistreerd en kan je vervolgens
het afval in de juiste containers deponeren.
Heb je afvalsoorten met een verschillend
tarief, dan kan je meerdere keren over de
eerste weegbrug rijden en via deze tussenwegingen per afvalsoort lossen. Doe je dit niet,
dan wordt voor het geheel de prijs van de duurste afvalsoort aangerekend.

Betalen:
DifTar-rekening en Bancontact
Aan de uitgaande weegbrug worden het ‘tarragewicht’ en de prijs automatisch berekend.
De weegbruggen zijn door de FOD Economie
geijkt voor weging tot op 5 kg nauwkeurig,
waardoor ieder gewicht wordt afgerond tot op
het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 kg. Als je
bijvoorbeeld 12 kg meebrengt, wordt dit afgerond naar 10 kg. Als je 13 kg aanbiedt, wordt dit
afgerond naar 15 kg.
Opgelet: er wordt steeds minimaal 5 kg aangerekend per weging.
Voor de veiligheid van de parkwachters kan je
in het recyclagepark enkel betalen met de
DifTar-rekening (waarmee je ook de huisvuil- en/
of gft-ophaling betaalt) of Bancontact.
Als je via de DifTar-rekening betaalt, dan kan
je na akkoord, onmiddellijk het park verlaten.
Is het saldo op de DifTar-rekening onvoldoende?
Dan kan je deze aanzuiveren bij de betaalzuil.
Kies je voor Bancontact, dan dien je eerst te
betalen aan de betaalzuil bij het parkwachterslokaal alvorens het park te verlaten.

Waarmee kan je terecht op het recyclagepark ?
Gratis

Over de weegbrug (betalend)

• Elektro: afgedankte elektr(on)ische apparaten
(alle toestellen met een snoer of batterijen)
• Herbruikbare goederen: voorwerpen in
goede staat zoals kledij, meubelen, speelgoed …
• Kga (klein gevaarlijk afval): o.a. batterijen,
frituurvet, motorolie, verfpotten, verpakkingen en
resten van bijtende of giftige producten …
• Kurk: zuivere kurk (wijnstoppen ...)
• Oude metalen: alle metalen voorwerpen (metalen buizen, potten, pannen, draden, platen, nagels …)
• Papier en karton: kartonnen dozen, kranten,
boeken, tijdschriften, folders …
• Piepschuim (enkel zuivere witte korrelisomo)
• Pmd (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen
en drankkartons): in blauwe zak met EcoWerf-logo
• Textiel: propere en droge kledij, schoenen (per paar
samen binden!), gordijnen, lakens, handdoeken ...
• Vlak glas: venster- en serreglas, spiegelglas,
gewapend glas …
• Wit en gekleurd glas: lege flessen, bokalen en
flacons zonder deksel, volgens kleur gescheiden
• Zachte plastics: voorwerpen uit 100%
zuivere plastic (in roze zak met EcoWerf-logo)

• Asbestcement (gratis): hechtgebonden asbest
(eterniet golfplaten, schaliën …)
• Autobanden (gratis): max. 4 per gezin
• Boomstronken: grond verwijderen
• Cellenbeton: bv. Ytong
• Gips: gipsplaat (bv. Gyproc), kalk, bezetsel ...
• Gras en bladeren (géén keukenafval)
• Grofvuil: enkel afval dat niet selectief wordt
ingezameld en te groot of te zwaar is voor de
huisvuilcontainer
• Harde plastics: buizen, emmers, kratten
tuinmeubelen, speelgoed ...
• Keramiek: wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen
borden, tassen, porselein ...
• Sloophout: vezelplaten, onbehandelde houten
planken, panelen, timmerhout, deuren …
• Snoeihout: takken en stammetjes met een diameter
van max. 20 cm en lengte van min. 50 cm en max. 3 m
• Steenafval: zuivere steenslag (bakstenen,
steengruis ...), (gewapend) beton ...

Wat kost dit ?

Twijfel je?  Raadpleeg de website:
www.ecowerf.be/sorteerwijzer, bel het groene
nummer 0800/97 0 97 of mail naar info@ecowerf.be.
Tip: sorteer je afval thuis voordat je
		
naar het recyclagepark komt.

Je kan heel wat afvalsoorten naar het recyclagepark brengen. In de kolom ‘gratis’
hierboven vind je een opsomming van afvalsoorten waarvoor je niet hoeft te betalen.
Voor de volgende soorten afval betaal je een prijs* per kg:
Afvalsoort

Tarief particulier

Tarief kmo

Boomstronken, snoeihout
Cellenbeton, gips, keramiek, steenafval
Harde plastics
Sloophout
Gras en bladeren
Grofvuil

E 0,03/kg
E 0,03/kg
E 0,03/kg
E 0,03/kg
E 0,18/kg
E 0,25/kg

E 0,06/kg
E 0,06/kg
E 0,06/kg
E 0,06/kg
E 0,18/kg
E 0,25/kg

Let op: • Als je verschillende soorten afval samen aanbiedt, wordt het tarief van de duurste soort aangerekend.
			 Je kan ook de verschillende afvalsoorten afzonderlijk wegen door meerdere keren over de weegbrug
			 te rijden en nadien in één keer af te rekenen.
		
• Er wordt steeds minimaal 5 kg aangerekend per weging.
		
• Bij aanvoer van meer dan 2.000 kg per jaar wordt het kmo-tarief ook aangerekend aan particulieren.
			 Je krijgt een melding op het ticket als je de 2.000 kg overschrijdt.
* Jaarlijkse indexatie mogelijk

Volg je afvalrekening online op!
samen voor afval met toekomst !
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Volg je afvalrekening via

www.mijnecowerf.be

Registreer je gratis op www.mijnecowerf.be. Via ‘Mijn EcoWerf’ kan je een overzicht van je afvalleveringen bekijken en het saldo van je DifTar-rekening raadplegen.
Hou je contactgegevens up-to-date en ontvang info over belangrijke wijzigingen op
het recyclagepark.
Registreer je met de eID van de referentiepersoon (dit is normaal het gezinshoofd)
of met een zelf gekozen gebruikersnaam. Houd ook je klantnummer bij de hand.
Dit vind je op het ticket van een afvallevering op het recyclagepark, op de betalingsuitnodiging, of kan je opvragen bij EcoWerf (0800/97 0 97).

Hoe zorg ik voor minder afval ?
Afvalpreventie is de enige echte oplossing
voor het afvalprobleem. Voorkom afval en
beperk je recyclageparkbezoeken met onderstaande tips.

Ophaling aan huis
Maak zoveel mogelijk gebruik van de huis-aanhuisophalingen van papier en karton, pmd,
zachte plastics en gft. Het bespaart je een rit
naar het recyclagepark.
Raadpleeg je afvalkalender voor de ophaaldata.
Klein, gemengd restafval hoort in de huisvuilcontainer en is dus niet welkom in het recyclagepark.
Glazen flessen, bokalen en flacons kan je naar de
glasbollen brengen. Door dranken aan te kopen
in flessen met leeggoed, heb je zelfs geen afval
meer.

Textielcontainers
Alle nog draagbare kleding, maar ook lakens,
gordijnen, handtassen … kan je kwijt in de daarvoor voorziene textielcontainers in de stad.

Met herbruikbare goederen in goede staat
(meubelen, huisraad, sanitair, speelgoed, kleding,
elekto, verlichting … ) kan je terecht bij De
Kringwinkel. Je kan ze zelf brengen of gratis
laten ophalen door De Kringwinkel Hageland:
016/82 45 55.

Afvalpreventie
• Snoeihout: met snoeihout kan je een takkenwal of vlechtwerk maken. Je kan snoeihout
ook verhakselen en de houtsnippers gebruiken voor een snipperwand, als padbedekking,
of mulchlaagje tussen je planten.
Meer info: www.ecowerf.be en www.vlaco.be.
• Gras, bladeren en haagscheersel kan je
samen met je gft thuis composteren in een vat,
bak of composthoop.
Meer info: www.ecowerf.be en www.vlaco.be.
• Kies zoveel mogelijk voor duurzame
producten: die gaan langer mee en belanden
dus minder snel op de afvalberg (bv. herlaadbare batterijen i.p.v. wegwerpbatterijen).

Openingsuren recyclagepark
Inwoners van Scherpenheuvel-Zichem kunnen terecht op 11 DifTar-recyclageparken van EcoWerf.
Adressen en openingsuren: www.ecowerf.be. Dichtstbijzijnde recyclagepark:
Recyclagepark Messelbroek, Mannenberg 263
Open: dinsdag t.e.m. vrijdag: 12.30 – 19.30 uur
		 zaterdag: 09.00 – 16.00 uur
Gesloten op maandag, zondag en wettelijke feestdagen.
Kom ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd. Wanneer er te veel bezoekers op het recyclagepark aanwezig
zijn voor sluitingstijd, dan kan de parkwachter bezoekers weigeren.
Tip: download de gratis app Recycle! Zo heb je steeds de openingsuren van het recyclagepark en de
wegbeschrijving bij de hand.

V.U. Jos Artois, EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. juni 2019.

Glasbollen

De Kringwinkel

