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Op deze dagen wordt opgehaald:

 papier en karton 

  + GFT   + restafval   + vergelijkbaar bedrijfsafval   Bied je kerstboom enkel aan op deze 

 
dagen. Verwijder versiering, aarde, 

 
voet en pot.

Op deze dagen wordt opgehaald:

 PMD   + GFT   + restafval   + vergelijkbaar bedrijfsafval
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   Je huisvuil wordt opgehaald 

op maandag. Zet je huisvuil buiten tussen 

zondagavond 20 uur en 

maandagochtend 7 uur.4   Je huisvuil wordt opgehaald 

in de nacht van zondag op 

maandag.
Zet je het huisvuil buiten op 

zondagavond tussen 18 uur 

en 21.30 uur.
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Op deze dagen wordt opgehaald:

 papier en karton 

  + GFT   + restafval   + vergelijkbaar bedrijfsafval   Bied je kerstboom enkel aan op deze 

 
dagen. Verwijder versiering, aarde, 

 
voet en pot.

Op deze dagen wordt opgehaald:

 PMD   + GFT   + restafval   + vergelijkbaar bedrijfsafval
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   Je huisvuil wordt opgehaald 

op dinsdag. Zet je huisvuil buiten tussen 

maandagavond 20 uur en 

disndagochtend 7 uur.5   Je huisvuil wordt opgehaald 

in de nacht van maandag op 

dinsdag.
Zet je het huisvuil buiten 

op maandagavond tussen 

18 uur en 21.30 uur.

nacht

dag

Dit is mijn kalender

/ 4 

/ 5 

Scheur hier af en hang m
ij op
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Dit is mijn kalender

In 2021 vaste 
ophaaldag, ook 
op een feestdag



Afval en zwerfvuil zijn schadelijk voor het 

milieu, én voor onze gezondheid. Gelukkig 

kunnen we daar heel wat aan doen.

In dit magazine vertellen verschillende 

Antwerpenaars hoe zij onze afvalberg helpen 

verkleinen. Zelf composteren, onnodige 

verpakkingen vermijden, glas creatief 

hergebruiken... noem maar op. Het is 

makkelijk en het wérkt.

Je krijgt ook heel wat milieuvriendelijke 

huishoudtips. In de badkamer, in je kleerkast, 

tijdens het winkelen: overal kunnen we een 

verschil maken door gericht te kiezen.

Samen zetten we ons in voor een propere 

stad. Minder weggooien kan op je eigen 

manier, en het hoeft niet moeilijk te zijn. 

Minder 
weggooien

Een schone stad, 
daar gaan we voor

In de Antwerpse districten wonen veel mensen die minder willen verspillen.  
Ze helpen allemaal onze afvalberg te verkleinen.
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KATLEEN 
 

“Door je eigen verpakkingen mee te 
nemen naar de winkel spaar je heel 

wat plastic uit.”

CLAIRE 
 

“Ik ontvang zoveel mogelijk post 
digitaal, waardoor mijn papierafval 

zichtbaar vermindert.”

CAROLE 
 

“Krijg je een groencontainer niet vol? 
Een compostmandje is een simpele 

oplossing.”

SECKOU 
 

“Wat voor de ene persoon afval 
is, kan voor iemand anders net 

waardevol zijn.”

PATRICK 
 

“Recycleren is goed, onnodige aankopen 
vermijden is nog beter.”

KENNY 
 

“Glazen flessen en bokalen zijn 
een essentieel onderdeel van mijn 

huishouden geworden.”

In 2021 vaste 
ophaaldag, ook 
op een feestdag

Vanaf 1 januari 2021 blijft je ophaaldag altijd dezelfde, ook als het 

een feestdag is.

Is je ophaaldag bijvoorbeeld vrijdag, dan mag je op vrijdag 1 januari 

2021 tot 7 uur ’s morgens je huisvuil buiten zetten.

Welke dag je ophaaldag is en wanneer je huisvuil mag buitenzetten, 

vind je in je kalender in het midden van dit magazine.

We helpen je op weg

DIT MAGAZINE 
WERD GEDRUKT 
OP GERECYCLEERD 
PAPIER
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Katleen Olaerts uit Hoboken beperkt 

al jaren haar restafval, maar ze is ervan 

overtuigd dat het nog beter kan. “Als 

uitdaging begon ik te tellen hoeveel 

nieuwe verpakkingen ik per dag open. 

Zelfs als je die tot een minimum 

probeert te beperken, verbaas je je 

erover hoe snel dat aantal optelt.”

Winkelen zonder restafval lijkt onmogelijk. 
Toch kan je op veel dingen letten om minder 
plastic mee naar huis te nemen. Dus: hoe 
vermijd je onnodige verpakking?

Af van 
restafval

Schoonmaaktips

Katleen gaat daarom zo vaak mogelijk met haar eigen 

herbruikbare doosjes naar de winkel, zowel voor voeding 

als bijvoorbeeld wasmiddelen. “Ik ben er wat twijfelend 

mee begonnen, maar het personeel ging er vlot in mee. 

Het vraagt misschien een kleine extra inspanning, maar 

de ecologische winst is groot.”

In de stad vind je echte verpakkingsvrije winkels, 

maar andere handelszaken of marktkramers staan er 

ook voor open. “Ook mijn twee kinderen van 14 en 

16 doen enthousiast mee”, aldus Katleen. Of ze nog 

extra tips heeft? “Koop zoveel mogelijk in papieren en 

recycleerbare verpakkingen. Of gebruik je eigen netzakjes 

om groenten en fruit te kopen. Een versafdeling is ook 

ideaal als je zelf je doosjes meebrengt. Het zijn kleine 

beslissingen, die meteen een serieus verschil maken.”

In de badkamer

Verzorgingsproducten zijn vaak verpakt 
in meerdere laagjes plastic. Bovendien 

moet je ze na één keer gebruiken al 
weggooien. Dat hoeft niet: online of in de 
supermarkt vind je veel milieuvriendelijke 

en herbruikbare producten.

Wasbare wattenschijfjes 

of pleisters van organisch 

katoen veroorzaken minder 

afval. In glazen potjes staan 

ze extra mooi in je badkamer.

Schoonmaak- of schuurmiddel 

kan je makkelijk zelf maken. 

Met 3/5 bicarbonaat, 1/5 

glycerine (een plantaardig 

hydraterend middel) en 1/5 

klassiek afwasmiddel laat je 

je lavabo weer blinken.

Voor zelfgemaakte 

ontschminker of 

douchescrub an er veel 

recepten. Gedaan met 

microplastics die in ons 

leidingwater belanden. 

Om houten meubels of 

stenen vloeren helemaal 

proper te krijgen, kan je 

natuurlijke panamazeep 

gebruiken. Biologisch 

afbreekbaar en zacht voor je 

handen!

Hoe minder individuele 

verpakkingen, hoe 

milieuvriendelijker. Net 

als zeep vind je shampoo 

steeds vaker in blokvorm. 

Schuimt even goed!

Voor je wasmachine hoef 

je geen verpakte flessen 

wasmiddel te kopen. Los een 

handvol vlokken marseillezeep 

(gekocht of zelf geraspt) op in 

heet water en je bent klaar. 

Wasbare luiers voor je 

baby stop je gewoon in de 

wasmachine: goed voor 

kilo’s minder restafval.

Azijn blijft een onderschat geheim 

wapen in huis. Kalkaanslag in je 

douche krijg je er makkelijk mee 

weg. Ook om ramen of ander 

glas te kuisen is het erg efficiënt. 

Samen met bicarbonaat werkt 

azijn trouwens perfect om je 

toilet proper te houden.

Ontdek enkele tips op antwerpen.be/minderafval

Ook om je huis, keuken of badkamer 
proper te houden hoef je niet elk 

kuisproduct in een individuele 
verpakking te kopen. Met enkele 

klassieke tips wordt je huishouden 
snel een stuk ecologischer.
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toogoodtogo.be

Voedsel 
weggooien is 
niet meer van 

deze tijd

Elk jaar gooien we meer dan 3,5 miljoen 

ton eten in de vuilnisbak. Too Good To 

Go gaat voedselverspilling tegen. Deze 

app brengt restaurants, winkels en 

supermarkten in contact met bewoners 

die een lekkere en goedkope maaltijd 

willen. Vincent uit Antwerpen-Kiel is fan. 

“Ik leerde de app kennen via vrienden 

die de afvalberg wilden verkleinen. 

Voeding die niet op tijd verkocht 

geraakt, smaakt even goed. En het 

online bestellen gaat vlotjes. Op een 

ecologisch verantwoorde manier een 

voedselpakket ophalen met je eigen 

verpakking: fantastisch toch? Soms 

ben ik echt verrast door het aanbod. Je 

spaart er uiteraard ook veel tijd, geld 

en ruimte mee uit. En je leert leuke 

voedingswinkels kennen.”

7

Om te composteren hoef 
je geen tuinexpert te zijn 
of een speciale container 
te hebben. Groenafval 
kan je zonder veel moeite 
beperken.

Uiteraard helpt het in de eerste plaats om zo 

weinig mogelijk groenafval te creëren. “Eten 

weggooien doe ik nooit”, zegt Carole. “Ik koop 

zelden bereide maaltijden en als ik voeding over 

heb, maak ik er de volgende dag iets nieuws 

mee. Met restjes pasta, rijst of groenten kan je 

moeiteloos weer iets heerlijks klaarstomen, met 

bijvoorbeeld een beetje curry. Of in een soepje 

doen. En als je brood wat hard is, steek je het in 

de broodrooster.” Het resultaat? Carole zet jaarlijks 

slechts 2 restafvalzakken buiten.

Dat vindt Carole Michels uit Antwerpen-Noord ook. “Een put graven 

in mijn kleine tuintje volstond om geen gft-zakjes meer te kopen”, 

vertelt ze. “Ik kocht een rieten mand in de Afrikaanse winkel om de 

hoek en zette die in de put. Af en toe hark ik het geheel door elkaar, 

waardoor het vanzelf wegzakt. Gemakkelijk, goedkoop en er komen geen 

ongenodigde bezoekers op af. Al kan dat laatste ook te maken hebben 

met mijn 2 katten die de wacht houden”, lacht ze. 

Composteren 
kan je leren Groene tips 

voor thuis

1

Maak een nieuwe maaltijd van 

etensrestjes. Verwerk het loof van 

groenten in pesto, soep of quiche. Van 

groenteschillen kan je ook bouillon 

trekken. Oud brood kan een tweede 

leven krijgen als soepcroutons of 

broodpudding.

2

Koop groenten en fruit zonder 

verpakking: in openbare tuinen, 

biowinkels en zerowasteshops of op 

plukboerderijen en versmarkten. 

Basisproducten als bloem, noten of linzen 

kan je in grote hoeveelheden kopen: 

minder verpakking én goedkoper.

3

Recycleer tuinafval door het te hakselen: 

maal bladeren of houtsnippers fijn 

en strooi ze uit tussen je planten. Zo 

vormen ze een extra grondlaag die je 

tuin beschermt tegen onkruid, schimmels 

en uitdroging. Afgereden grassnippers 

kunnen op je gazon blijven liggen. 

 

Een handige tip om voeding 
langer te bewaren is je 
koelkast herinrichten. 
Leg zaken die vers bereid 
of al open zijn (denk aan 
restmaaltijden) op de 
onderste plank en zet 
producten met een langere 
houdbaarheidsdatum (zoals 
pesto of mayonaise) bovenaan. 

Patrick Puttenaers uit Borgerhout is 

enthousiast over deze tip. Hij kreeg die vorig 

jaar mee toen hij deelnam aan de FC Minder 

Afval-actie van stad Antwerpen. “Ik gooi nu 

geen eten meer weg én mijn koelkast blijft 

langer proper en overzichtelijk. Zo kan ik 

‘s avonds makkelijker beslissen wat ik wil 

klaarmaken. Ik koop mijn groenten en fruit 

onverpakt in buurtwinkels. Verder hou ik 

goed in het oog wat ik op voorraad heb. Hoe 

minder vervallen voedsel je in de vuilbak 

gooit, hoe beter voor onze omgeving. En 

voor je portefeuille.”  

Houd het 
vers!
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Kleef een sticker met ‘geen reclamedrukwerk’ op je brievenbus. 
Deze sticker krijg je in een stadsloket of het EcoHuis.

Wat te doen  
met dit 
magazine? 
Houd het goed bij! In het middenkatern 

vind je de afvalkalender voor 2021. Scheur 

hem uit en hang hem op. Ook alle tips voor 

minder afval zijn handig om bij te houden. 

Helemaal uitgelezen? Dan mag dit magazine 

bij je papierafval. Zo dient het als grondstof 

voor nieuw papier.

Papier 
hier

Papier en karton zijn overal in 
ons leven aanwezig. We staan er 
nauwelijks nog bij stil. Gelukkig 
kunnen we ons papierverbruik 
steeds meer beperken dankzij 
online-toepassingen. Als 
natuurlijk materiaal is het ook vlot 
verwerkbaar. 

“Ik bracht mijn gesorteerde papier al in de jaren 

90 naar het recyclagecentrum”, vertelt Claire 

Weiler uit Wilrijk. “Voor mij is dat altijd heel 

gewoon geweest. Ik probeer natuurlijk om zo 

weinig mogelijk papier in huis te halen. Een 

geen-reclame-sticker op de brievenbus helpt 

sowieso. Ik krijg het grootste deel van mijn post 

trouwens online: facturen, brieven... Handiger 

en ecologischer.”

Het papier en karton dat Claire gebruikt, kan ze 

makkelijk scheiden van ander afval. “Het kost 

ook weinig moeite. Als ik een pizzadoos met 

vetvlekken heb, scheur ik de vuile stukken eruit, 

zodat niet de hele doos bij het restafval moet. 

Dat vraagt geen tijd, je doet het op den duur 

automatisch. Ook het plastiekje in een papieren 

zakdoekendoos kan je er makkelijk uittrekken. 

Ik merkte trouwens dat mijn supermarkt zulke 

verpakkingen heeft aangepast, zodat er geen 

plastic meer in verwerkt wordt. Zo zie je maar:  

we kunnen wel degelijk dingen doen veranderen.”

Hoe verminder 
je je papierafval?

1

Papieroverschotten zoals magazines 

of kranten kan je hergebruiken als 

inpakpapier voor cadeautjes. Kies 

de pagina die jou het meeste ligt en 

personaliseer zo je geschenk.

2

Gebruikte enveloppen of de 

achterkant van een brief zijn ideaal 

als winkellijstje of kladpapier.

3

Wat je kan weggeven, hoef je niet 

weg te gooien. Er zijn altijd mensen 

op zoek naar kartonnen dozen, om 

te verhuizen of spullen te stockeren. 

Waarom nieuwe dozen kopen als er 

zoveel in omloop zijn? 

4

Zet je papier op de juiste manier 

buiten: maak je papier- of 

kartonstapel zo plat mogelijk en haal 

alle plastic folie eruit. Steek alles 

in een kartonnen doos of bind het 

samen met natuurtouw.

Ideaal voor 
hergebruik: 
glas

Glashelder

1

Glas is 100 procent recycleerbaar en dus 

veel milieuvriendelijker dan plastic. Kies 

daarom voor glazen verpakkingen.

2

Voeding blijft langer vers in glas. Wil 

je zelfgemaakte sausjes of etensresten 

bewaren? Gebruik dan glazen bokalen 

of flessen. 

3

Een atypisch bloempotje of een 

pennenhouder nodig? Een vaas of een 

theelichtje? Je raadt het al: gebruik een 

glazen verpakking. 

4

Flessen met een mooi design kan je 

als waterkaraf gebruiken. Ook kruiden 

of dips kan je mooi op je feesttafel 

presenteren in glazen potjes.   

Glas is volledig recycleerbaar. Je kan het 
ook opnieuw gebruiken op verschillende 
manieren, zowel praktisch als creatief.

Dat is precies waar Kenny Jossels uit Linkeroever een punt 

van maakt. “Glazen potten in de ijskast zijn ideaal om 

voeding langer te bewaren. Je kan trouwens letterlijk zien 

wat je op voorraad hebt, wat erg handig is. Ik ga ook met 

een glazen schaal naar mijn frituur, zodat ik geen verpakking 

overhoud. Een afvalvrij frietje, zeg maar.”

Tijdens het winkelen houdt Kenny glas steeds in het oog. “Ik 

koop het liefst glazen verpakkingen, die ik selecteer volgens 

grootte en gebruikscomfort. Passataflessen zijn bijvoorbeeld 

perfect om zelfgemaakte likeur, coulis of confituur in te 

bewaren. De oogst van ons groentetuintje stockeren we ook 

in glazen bokalen. Hoe meer plastic ik kan vermijden, hoe 

duurzamer ons huishouden.”

Ten slotte kan je glas creatief hergebruiken. “Sommige 

glazen potten zijn mooi genoeg als vaas”, aldus Kenny. 

“Onze kinderen vinden het ook leuk om ze te beschilderen. 

Ondertussen hebben we een hele collectie kaarsenhouders 

voor theelichtjes in verschillende thema’s.”
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Wat mag je gratis naar het  
recyclagepark brengen?
 De meeste afvalstoffen kan je gratis brengen (tot 2 kubieke 
meter per week): gebonden asbest, afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten, autobanden, frituurolie en -vet, glazen 
flessen, vlak glas, hard plastic (lekke emmers, kapotte wasmanden, 
afgedankt speelgoed, bloempotjes ...), hout, kaarsresten, klein 
gevaarlijk afval, kurk, metalen, papier en karton, piepschuim, PMD, 
snoeihout, textiel. 

Voor grofvuil (tapijten, meubelen, gyproc ...) en steenpuin (stenen, 
zand, porselein, servies, aardewerk ...) moet je betalen. Betaal met 
Bancontact in het recyclagepark. Anders krijg je daarna een factuur 
met een extra administratiekost van 10 euro in de bus.

Een uitgebreide lijst van wat je gratis mag brengen, vind je op 
www.antwerpen.be/recyclageparken.

Hoeveel is 1 kubieke meter of 1 kuub of 1m3

5m3

1m3

0,5m3

1m

1m

Praktische info

1m

Nieuwe sorteerregels 
voor PMD vanaf 1 januari

Seckou Ouologuem is onze 
Antwerpse stadsdichter voor 
2020 en 2021. Hij bekijkt de 
stad als een poëtische ruimte, 
die we samen creatief kunnen 
invullen. Voor de heropening van 
het recyclagepark in Borgerhout 
ontwierpen Seckou en scenograaf 
Stef Depover een poëziemuur 
uit gerecycleerde materialen. Zo 
staan bezoekers op een andere 
manier stil bij hoe ze met afval 
omgaan. Wat voor de ene afval is, 
is voor iemand anders materiaal 
voor een creatief project.

“Afval wordt grotendeels bepaald door de 

manier waarop je naar iets kijkt”, vertelt 

Seckou. “Voor deze installatie bliezen Stef en ik 

een oud stuk theaterdecor nieuw leven in. We 

slepen er stukken uit, lasten die op de wand 

en schilderden het gedicht erop. Het is deels 

geïnspireerd door Egyptische hiërogliefen. Alle 

aardse elementen staan er bij elkaar.”

Seckou wil in zijn poëzie mensen verenigen. 

“Uiteraard doe ik mijn eigen ding, maar dat 

is slechts 1 invalshoek. Daarom wil ik met 

mijn gedichten ook een platform creëren om 

er anderen bij te betrekken. Betrokkenheid is 

dan ook gepast voor een recyclagepark. En 

het is vooral een leuk idee: hoe meer kunst in 

openbare plaatsen, hoe beter!”

Vanaf 1 januari 2021 mogen alle 
plastic verpakkingen bij het PMD. 
Dat betekent een pak minder 
restafval, en veel meer recyclage.

Alle plastic verpakkingen vanaf 1 januari 2021

In de PMD-zak mogen op dit moment 

enkel plastic flessen en flacons, metalen 

verpakkingen en drankkartons. Vanaf 

1 januari 2021 komen daar ook alle 

huishoudelijke plastic verpakkingen bij. Denk 

maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes. 

Maar ook plastic zakken en folies mag je 

vanaf 1 januari 2021 allemaal in dezelfde zak 

sorteren. Alles samen goed voor ongeveer 8 

kilogram minder restafval. Een goede zaak 

voor het milieu én je portemonnee.

Er komen ook nieuwe blauwe zakken

Maar de oude zakken blijven geldig. 

Wie nog maar net een rol PMD-zakken 

heeft gekocht, hoeft zich geen zorgen te 

maken. De oude zakken blijven onbeperkt 

geldig. Vanaf 1 januari mag u ze voor 

ophaling aanbieden mét de extra plastic 

verpakkingen. De nieuwe zakken zullen 

verkocht worden in dezelfde verkooppunten: 

je supermarkt, buurtwinkel, enzovoort. Ook 

aan de ophaling verandert er niets. Je mag 

je PMD-zak dus op dezelfde dag buitenzetten 

als vroeger. Meer sorteren dus, met 

hetzelfde comfort.

Meer informatie?

De nieuwe sorteerregels vind je in het 

middenkatern van dit magazine, vlakbij de 

afvalkalender voor de straat waar u woont.

Recyclage- 
poëzie

© Frederik Beyens
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Recyclagepark?  Waar kan je terecht?
Recyclagepark 
BERCHEM
Arbeidersstraat 2a
2600 Berchem

Praktische informatie voor een bezoek aan een recyclagepark
Maak eerst een afspraak op www.antwerpen.be/recyclageparken. 
In een recyclagepark moet je een MONDMASKER dragen. Kijk voor 
je bezoek aan een recyclagepark de laatste nieuwe informatie na op 
www.antwerpen.be/recyclageparken of bel naar het stedelijk contactcenter 
op 03 22 11 333.

Recyclagepark 
LUCHTBAL
Singaporestraat 99 
2030 Antwerpen

Recyclagepark 
DEURNE
Belcrownlaan 1A 
2100 Deurne

Recyclagepark 
BORGERHOUT
Noordersingel
2140 Borgerhout

Recyclagepark 
LINKEROEVER
Blancefloerlaan 179 B 
2050 Antwerpen

Recyclagepark 
HOBOKEN
Smallandlaan 8
2660 Hoboken

Openingsuren
maandag 9 – 17 uur. 
dinsdag 9 – 17 uur. 
woensdag 9 – 17 uur. 
donderdag 9 – 17 uur. 
vrijdag 9 – 17 uur. 
zaterdag 8 – 16 uur. 
zon- en feestdagen: gesloten.

OPGELET! Recyclagepark 
Zandvliet heeft aangepaste uren: 
kijk op www.antwerpen.be/
recyclageparken

Van 1 april tot 30 september zijn 
alle parken open op woensdag  
van 12 tot 20 uur.

Recyclagepark 
ZANDVLIET
Derdeweg 3 
2040 Antwerpen

Recyclagepark 
KIEL
Kielsbroek 
2020 Antwerpen

Recyclagepark 
WILRIJK
Neerlandweg 44 
2610 Wilrijk 



Vanaf 1 januari mag het. 
Dus zeker doen!

Vanaf 1 januari 2021 mogen alle plastic verpakkingen in de PMD-zak. 
Zo zorg jij ervoor dat er meer plastics worden gerecycleerd.

Want voortaan staat de P niet alleen voor plastic fl essen en fl acons, maar voor alle plastic verpakkingen

zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, plastic bakjes en zakjes.

Voor de M van metalen verpakkingen en de D van drankkartons blijven de sorteerregels onveranderd.

Meer info in dit magazine op pagina 10 en op www.denieuweblauwezak.be. Bedankt!
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