Landbouwfolies

tip !
Naast de aanvoer van landbouwfolies kunnen ook volgende
afvalstoffen selectief aangevoerd worden tegen betaling.
• Brandbaar afval
• Te storten afval
• Groenafval
• Houtafval
• Multistroom
• Papier en karton
• PMD (gratis)
• Glazen flessen en flacons (gratis)
• Archiefvernietiging
• Bouw- en sloopafval
• Vlak glas
• Asbestcementproducten
• Kunststoffen (PS, EPS/ISOMO, PP, ABS, LDPE, HDPE,
PVC, etc.) zoals bloempotjes, bloempottrays, karkassen
van TV’s en computers, folies, harde kunststoffen, PVCramen, deuren, buizen, etc.
• Schroot (gratis)
• AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten) (Gratis)
• KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
• TL-lampen (Gratis)
• Auto- en vrachtwagenbanden
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Selectief inzamelen van folies
uit land- en tuinbouw

imo

Recyclage

Landbouwfolies recycleerbaar

Afval dat niet voorkomen, hergebruikt of gecomposteerd kan
worden, kan toch nog dienst doen als grondstof bij de productie van een nieuw product. Afvalfracties die correct worden gesorteerd, krijgen een nieuwe bestemming.

Fractie 1
Kuilfolie (dikwandig, LDPE)
Zakken (voeder-, mest-, turf- …)
Krimphoezen (zoals verpakking van bakstenen, …)

Enkel bij een goede behandeling aan de bron is recyclage
mogelijk, vandaar moet de folie :

Fractie 2
Stretchfolie (o.a. gebruikt voor balen gras/hooi voor
het voederen van de runderen, …)

•
•
•
•
•

Bezemschoon zijn
Geen onzuiverheden bevatten (linten, papier en karton, andere kunststoffen, afval, klodden gras, autobanden, aarde ….)
In pakketten (max. 18 kg) samengebonden en opgesplitst per kunststoffractie
Samengebonden : GEEN PP-touwen, vlaskoorden, …
WEL strip landbouwfolie.
Scheiding op kwaliteit (Stretch en folie) en kleur (Wit
en andere) kan een voordeel zijn.

Aanbieden op het overslagstation Imog Harelbeke
Kortrijksesteenweg 264
8530 Harelbeke
tel 056/716117
Prijs : €58/ton
Openingsuren :
elke weekdag van 7u - 19u
zaterdag van 8u - 16u30

Landbouwfolies niet-recycleerbaar
Fractie 3
Polypropyleenzakken (o.a. big-bags)
Dunne kassenfolie (<100 micron)
Al dan niet geperforeerde dunne bodembedekkingsfolies, etc.
Loopfolie van serres
Dunne transparante tunnelfolie van tuinbouw
Aanbieden op het overslagstation Imog Moen
Sint-Pietersbruglaan 1
8552 Moen
tel 056/716117
Prijs : €148/ton
Openingsuren :
elke weekdag van 7u - 19u
zaterdag van 8u - 16u30

