Snoeihout/Tuinafval
Huis-aan-huisinzameling

ILvA komt 3 keer per jaar snoeihout aan huis inzamelen. Takken en afval van het
snoeien kan je dan aanbieden. Je moet het wel aanvragen.
Je kan met snoeihout en tuinafval ook terecht op het recyclagepark.

Snoeihoutinzameling moet je aanvragen!
Bel of mail naar ILvA:
053/85 85 45 of ophalinggrofvuil@ilva.be.
We geven de datum van inzameling door.
Annuleren kan tot 12u de werkdag voor de geplande inzameling.
Je snoeihout wordt gewogen, je betaalt immers per kilogram. Na de inzameling
krijg je een betalingsuitnodiging in de brievenbus. Daarop staat het bedrag dat je
binnen de 14 dagen moet storten op het rekeningnummer van ILvA.

Tarief
Tot 20 kg: 1 euro
Boven 20 kg: 0,50 euro per begonnen schijf van 10 kg

Hoe snoeihoutafval voorkomen?
Hou bij je keuze van bomen en struiken
rekening met hun omvang. Zo voorkom
je jaarlijks snoeiwerk (en -afval).
Je kan je snoeihout hergebruiken in de tuin.
Zo kan je het snoeihout versnipperen
of hakselen. De snippers kan je
gebruiken als ‘bruin materiaal’ in je
compostvat of -hoop. Je kan er ook een
tijdelijk tuinpad mee maken.
Met je snoeihout kan je ook
vlechtwerken maken in je tuin.

check www.vlaco.be

Wat mag bij je snoeihout (bij huis-aan-huisinzameling)?
Takken, struiken, bomen, wortelstronken, knollen, bloembollen, schors, hooi,
(kamer)planten, bladeren, gras. Bij de inzamelregels en -tips vind je hoe je dit
moet aanbieden.

Wat mag zeker niet bij je snoeihout?
Afval dat je bekomt tijdens het tuinieren, maar dat niet composteerbaar
is: timmerhout, kunststoffen, metalen, serreglas,...
Keukenafval (groente- en fruitafval): hoort bij GFT of op composthoop
Oogstafval (appels, peren, noten, ...): hoort bij GFT of op composthoop

Inzamelregels en -tips
Stapel het snoeihout ordelijk! Zorg
dat voorbijgangers niet worden
gehinderd.
Takken, struiken, bomen en
boomstronken moet je verkleinen
tot maximum 1,50 meter. De
diameter van een tak mag
maximum 15 centimeter zijn.
Bind takken samen met touw (tot
bundels van 30 centimeter en
maximaal 15 kilogram).
Gras, bladeren, fijne takjes:
aanbieden in een stevige open
emmer, bak of krat.
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