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CONTAINERSERVICE

Op het bedrijfsterrein van ca. 4 ha, strategisch gelegen in
de Antwerpse Haven (Linkeroever), en bereikbaar langs het
spoor, water en via grote invalswegen (ring van Antwerpen),
kunnen onder meer volgende afvalstoffen worden aangeleverd:
- puin afkomstig van wegenis-, bouw & sloopwerven (zowel
grote als kleine stukken mengpuin, gewapend en ongewapend betonpuin en asfaltpuin, zelfs teerhoudend asfalt, al
dan niet zuiver of vermengd met zand)
- grond met stenen
- bouw- & sloopafval / gemengd afval
- industrieel afval
- restafval
- roofing
- ytong
- gyproc
- rubber
- plastiek
- schroot (zuiver en onzuiver)
- ferro & non-ferro metalen
- elektronisch schroot
- ...

SORTEERCENTRUM / AFVALVERWERKING
Bij de inname worden bouw- & sloopafval en (gemengd) restafval gescheiden opgeslagen.
Als eerste stap in het verwerkingsproces worden de grote
onzuiverheden machinaal uitgesorteerd per soort. Het
resterende gedeelte van de betreffende afvalstroom komt
vervolgens in de sorteerinstallatie terecht, waarbij het in
verschillende stappen van elkaar wordt gescheiden door
afzeving in trommelzeven in combinatie met windshifting,
magneetbanden en handpicking.Het resultaat zijn zuivere
gescheiden afvalstoffen die, eventueel na verkleining met
behulp van een shredderinstallatie, afgezet kunnen worden
als secundaire grondstof voor recyclage (bvb. houtsnippers voor maken van nieuwe spaanderplaten, plastiek voor
aanmaak van nieuwe kunststoffen,…). Wanneer, gezien de
aard van de afvalstof, recyclage niet tot de mogelijkheden
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behoort, is afzet aan verbrandingsovens als brandstof voor
verbranding met terugwinning van energie de volgende mogelijkheid. Pas wanneer er geen recyclage meer mogelijk is,
zullen bepaalde zuivere afvalstromen (bvb. asbest) gestort
worden bij daartoe erkende en vergunde inrichtingen en dit
conform de geldende wet- en regelgeving.

Voor meer info,
contacteer RCL via e-mail op rcl.kallo@gmail.com
of via telefoon 03/575.95.33

BREEKWERF
Ook op de breekwerf van RCL wordt volop gerecycleerd.
Het aangeleverde puin, afkomstig van wegenis-, bouw- of
sloopwerven, wordt na eventuele voorbehandeling (afzeven,
machinaal verkleinen,…) middels een breekinstallatie
omgezet tot secundaire grondstoffen, meer bepaald puingranulaten (menggranulaat, betongranulaat en asfaltgranulaat) in verschillende maten (0/20 – 0/32 – 0/40 - …) die
opnieuw hun toepassing vinden als (onder)fundering bij
nieuwe (wegen)bouwprojecten.

Recyclage van A tot Z
verwerking & recyclage afval
verhuur containers
www.rcl-containers-recyclage.be

R

ecyclage Centrum Liefkenskoek (RCL) is een recent
nieuwe speler op de afvalmarkt, die zich toelegt op de
inname, het sorteren en verwerken van allerhande afvalstromen met het oog op maximale recyclage er van.

Recyclage Centrum Liefkenshoek beschikt ook over een
eigen containerservice.
Voor zowel bedrijven als particulieren wordt een stortcontainer naar de afgesproken plaats gebracht. Naar gelang
de aard en de hoeveelheid van het materiaal dat dient
afgevoerd te worden, zijn er containers beschikbaar in
verschillende volumes (10 m3, 15 m3, 25 m3,…). Ook voor
moeilijk bereikbare plaatsen en/of smalle doorgangen
(parkeerstrook, stadskernen,…) heeft RCL de oplossing in
de vorm van compacte containers met geringe afmetingen
(slechts 2 m breed). Alle containers zijn voorzien van de
wettelijk verplichte signalisatie waardoor deze zonder
probleem op de openbare weg kunnen geplaatst worden.
Na ophaling worden de containers in functie van de inhoud
naar het sorteercentrum of de breekwerf van RCL gebracht,
alwaar deze zullen verwerkt worden met het oog op maximale recyclage.

RCL
Recyclage Centrum
Liefkenshoek

Geslecht, Z-N
B-9130 Kallo (Beveren)
T +32 (0)3/575.95.33
F +32 (0)3/575.12.28
rcl.kallo@gmail.com
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