Gebruikte landbouwfolie
is perfect recycleerbaar...

GEBRUIKTE
LANDBOUWFOLIES

VOORBEREIDING
DOOR DE LANDBOUWER:

RECYCLAGE
de folies worden vermalen
tot nieuwe grondstoffen
en worden gebruikt bij de
productie van nieuwe
landbouwfolie

droog en borstelschoon aanbieden
samenbinden met een reep folie tot
hanteerbare pakketten

INZAMELING
via verzamelpunten
of
erkend overbrenger van afvalstoffen

Een slimme boer houdt zijn folie apart...
Elk jaar heeft u te maken met vele kilo’s landbouwfolie: noodzakelijk voor uw activiteiten maar tegelijkertijd
behoorlijk belastend voor het milieu.
Nochtans hoeft dit niet zo milieubelastend te zijn. Gebruikte landbouwfolies kunnen probleemloos worden
gerecycleerd tot nieuwe folie. Maar daarvoor moeten wel enkele spelregels in acht worden genomen. Lees er hier
alles over.

Waarom gebruikte landbouwfolies recycleren?
Wist u dat u wettelijk verplicht bent om landbouwfolies apart aan te bieden bij ophaling of inzameling?
Gebruikte landbouwfolies kunnen immers perfect worden gerecycleerd tot nieuwe folie. Zo besparen we fors
op grondstoffen en wordt het milieu minder belast. Het is een eenvoudige manier om bij te dragen aan een
duurzame toekomst en een gezonde leefomgeving.

Welke folies mag u aanbieden?
Deze folies worden aanvaard:
kuilfolie,
rek/wikkelfolie,
loopfolie,
ontsmettingsfolie,
tunnelfolie,
kunstmestzakken,
veevoederzakken.

Deze producten worden niet aanvaard
bij de selectieve inzameling van folies*:
noppenfolie,
netten,
zeilen,
geweven (nylon) zakken,
bigbags,
(nylon) touwen,
autobanden,
harde kunststoffen ...
* Verschillende van deze producten kunt u wel selectief
aanbieden in het containerpark of via een andere inzamelmanier.
Raadpleeg hiervoor de milieudienst van uw gemeente.

borstelschoon en droog;
samengebonden met een reep folie, niet met touw of lint;
niet samengepakt in zakken;
samengebonden in hanteerbare pakketten;
hou er ook rekening mee dat elk inzamelpunt speciﬁeke voorwaarden kan stellen.
Het zal u waarschijnlijk wat extra tijd kosten om de folies op deze manier aan te bieden.
Voor een vlotte en kwaliteitsvolle recyclage is het echter belangrijk dat de ingeleverde folies aan deze
voorwaarden voldoen. Indien niet, zullen ze door de inzamelaar geweigerd worden. Elke vervuiling zorgt immers
voor toename in gewicht, hogere inzamel- en transportkosten en extra moeilijkheden bij de recyclage. Door de
folies aan te bieden zoals hierboven beschreven, draagt u dus uw steentje bij aan een vlotte en kwaliteitsvolle
recyclage.

Waar levert u uw gebruikte landbouwfolies in?
gemeente of intercommunale:
AVEVE-inzamelpunt:
erkend overbrenger:

Me

er i

raadpleeg de milieudienst van uw gemeente
raadpleeg uw AVEVE plaatselijke agrarische zaakvoerder (www.aveve.be)
contacteer: info@febem.be, www.febem-fege.be
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www.ovam.be/landbouwfolies
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