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Richtlijnen rondleiding op het recyclagepark  
 
1. LEEFTIJD EN DOELGROEP EN TIMING  
 

• De minimum leeftijd voor een rondleiding is vanaf het 3de leerjaar. Jonge kinderen 
hebben meer aan compostlessen of afvalspelen op school. Een rondleiding op een 
demotuin kan georganiseerd worden voor jongere kinderen, dit enkel op aanvraag 
en volgens beschikbaarheid van de vrijwilliger. Bij de rondleiding wordt er rekening 
gehouden met het niveau van kennis van de leerlingen.  

• Wie kan een rondleiding aanvragen? Scholen & jeugdverenigingen uit de IVIO-
gemeenten.  

• Om veiligheidsredenen beperken we het aantal personen tot max. 40.  
• De rondleidingen kunnen enkel doorgaan buiten de openingsuren van het park op 

dinsdag en woensdag, dit telkens in de voormiddag.  
• Winterstop: geen rondleidingen op het recyclagepark tussen eind november en 

begin februari.  
• Er kunnen geen rondleidingen aangevraagd worden tijdens schoolvakanties.  
• Duur van het bezoek: 70 minuten  

 
2. PRAKTISCH  
 

• Reservatie dient minimaal 4 weken op voorhand te gebeuren, dit via het 
aanvraagformulier op de IVIO-website of via de IVIO communicatiedienst: 
communicatie@ivio.be of telefonisch 0494 70 89 26.  

• Bij reservatie dient men de contactgegevens van de verantwoordelijke op te 
geven. Deze persoon is aanwezig tijdens de rondleiding.  

• Bij reservatie dient men op te geven hoe men naar het recyclagepark komt: te 
voet, met een bus of met meerdere wagens. Het is niet bij alle recyclageparken 
mogelijk om in de nabijheid meerdere voertuigen te parkeren. De geparkeerde 
wagens mogen geen belemmering vormen voor het doorgaande verkeer.  

• Voor rondleidingen met kinderen onder de 14 jaar dient er voldoende begeleiding 
voorzien te worden vanuit de school of vereniging: min. 1 begeleider per 10 
kinderen. De parkwachter is geen oppas en moet zich kunnen concentreren op de 
veiligheid en het geven van de rondleiding. De begeleiding zorgt ervoor dat de 
kinderen samen blijven. Kinderen mogen niet alleen of zonder toestemming 
verspreid over het park lopen.  

• De kinderen/jongeren kunnen, indien nodig, gebruik maken van het toilet in het 
parkwachtershuisje. Een begeleider dient hen daarbij te vergezellen.  

• Deelnemers aan de rondleiding dragen een fluo-hesje.  
• IVIO is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De deelnemers houden 

rekening met de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van de parkwachter.  
• Er wordt een groepsfoto genomen op het einde van de rondleiding. De school of 

vereniging dient hiervoor de toestemming van de deelnemers te bezorgen aan 
IVIO.  

 
 
 



3. OVERMACHT / HETE EN KOUDE DAGEN / REGEN  
 

• Bij temperaturen boven de 30° of onder de 5° graden en bij hevige regen of wind 
wordt de rondleiding geannuleerd.  

• De verantwoordelijke neemt de dag voordien contact op en IVIO bevestigt of de 
rondleiding kan plaatsvinden.  

• Op een stakingsdag worden er geen rondleidingen ingepland. In geval van 
onaangekondigde staking wordt de rondleiding geannuleerd.  

• Warme dagen: de kinderen/jongeren voorzien in een herbruikbare waterfles, deze 
kan bijgevuld worden met het kraantjeswater in het parkwachtershuisje. Meerdere 
schaduwpauzes worden ingelast. Hoofddeksel en zonnecrème zijn wenselijk.  

 
4. DE RONDLEIDING  
 

• De participanten worden door de IVIO-parkwachter opgewacht aan het 
parkwachtershuisje of het midden van het park. Er volgt een korte introductie 
over IVIO en de ladder van Lansink wordt toegelicht: afval voorkomen, 
hergebruik, sorteren & recycleren, storten is de allerlaatste stap …  

• Rondgang van het park. Wat mag men wel/niet aanleveren? Wat is de taak van 
een parkwachter? Per container wordt er stilgestaan bij wat er in mag, het 
recyclageproces en wat er met het afval gebeurt. Uitleg over composteren – KGA 
– en PMD.  

• Tijd voor vragen…  
• Bij afscheid krijgt men een gadget en wordt er een groepsfoto genomen.  


