Groenafval
Breng groenafval naar het recyclagepark. Groenafval is onder andere:
 grasmaaisel
 wiedsel
 afval van bladeren
 plantenresten
 haagscheersel
 snoeihout
Zuiver snoeihout kan je ook thuis laten ophalen. Raadpleeg hiervoor het artikel 'snoeihout'.
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Procedure
Je vindt de zone voor groenafval op het recyclagepark.
Recyclagepark Lichterveld:
 Heb je maar een klein beetje groenafval (bijvoorbeeld in een zak of bak)? Deponeer dit
dan in de container achteraan in de gratis zone. Je hoeft de betaalzone dan niet te
betreden.
 Deponeer je meer dan 500 kg? Dan betaal je vanaf 500 kg 0,04 euro/kg per dag.
Recyclagepark Hemelrijken: gratis

Bedrag

In het recyclagepark Lichterveld betaal je voor groenafval 0,04 euro vanaf 500 kg per dag.
Bied je groenafval beroepshalve aan? Registreer je dan eerst bij de milieudienst. Je betaalt
dan vanaf de eerste kg.

Regelgeving
 Belasting op het gebruik van de recyclageparken

Bijkomende informatie

De app Recycle! biedt snel toegang tot correcte informatie en een aantal handige tools:
 Ophaalkalender: naast een week- of maandoverzicht van de inzamelingen in je
gemeente is er ook de mogelijkheid om herinneringen voor de inzamelingen in te
stellen.
 Sorteerwijzer: hier vind je een overzichtelijke lijst met de sorteerregels voor de meest
uiteenlopende types afval – van huishoudelijke verpakkingen tot elektronische
toestellen.
 Inzamelpunten: je kunt alle inzamelpunten in jouw buurt raadplegen, inclusief de
openingsuren van het recyclagepark. Vanuit de kaartweergave krijg je de snelste weg
ernaartoe meteen op je scherm.
Download de app via de Apple App Store (iOS) en de Google Play Store (Android). De app is
beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

Contactinformatie

Recyclagepark Sint-Amands
Recyclagepark Sint-Amands
Hemelrijken 0
2890 Puurs-Sint-Amands
0800 90 441
https://www.ivarem.be/Puurs-Sint-Amands

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen open van 12:30 tot 18:00
Alle informatie

Recyclagepark Puurs
Recyclagepark Puurs
Lichterveld 10
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

