Zuiver GFT+ = kwaliteitsvolle compost!
Wat hoort wel en wat hoort niet thuis in het GFT+? Wij zetten hieronder
de sorteerregels voor u op een rij. Enkel met uw medewerking kunnen wij
instaan voor de ideale verwerking van het GFT+, met zeer goede compost
en heel wat biogas als resultaat. Wij rekenen op u!
Wat wel
aardappelschillen – bladeren – doppen van noten – fruitafval – gras –
groenteafval (bv. loof, schillen, enz.) – (klein) haagscheersel – houtkrullen
(onbehandeld) – koffiedik – pitten van vruchten – plantenresten (zonder
kluit) – (verkleind) tuinafval (snoeiresten, stro, hooi, takjes) – theezakjes en
theebladeren – niet-recycleerbaar papier (broodzakken, slagerspapier, pizzadozen,
papieren koffiefilter, keukenrolpapier, papieren servetten en zakdoekjes, ...)
Wat niet
aarde – asresten (open haard, barbecue, asbak) – beenderen – grof,
ongesnipperd snoeihout – houtskool – kattenbakvulling – luiers –
mosselschelpen – plastic zakjes – piepschuimschoteltjes van etenswaren
– sauzen – stenen – stofzuigervulling en –zakken – timmerhout – uitwerpselen – vet
en olie – zand

Voor de aankoop van kwaliteitsvolle
compost kan u terecht bij IGEAN op
volgende adressen:
• site noord te Brecht (Oostmalsebaan z/n):
vrijdag van 8 tot 16 uur
• site zuid te Edegem (Doornstraat 145):
maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 15.30
uur
De prijs bedraagt slechts 5 euro/m³ voor compost en 8 euro/m³ voor
houtsnippers. Let op: u moet zelf zakken meebrengen en vullen, of u kunt
met een aanhangwagen komen.

Compostwijzer
Compost is de ideale natuurvoeding voor uw tuin. De bodem wordt biologisch
geactiveerd, de verluchting van de bodem verbetert en de bodem kan meer
water vasthouden. Compost voorziet de planten geleidelijk van de nodige
voedingsstoffen. Compost kan u voor alle gewassen gebruiken: groenten,
planten, tuinkruiden, struiken, fruitbomen, gazon en zelfs bloembakken!
De hoeveelheid compost die u gebruikt, hangt af van de kwaliteit van uw
compost en het type gewas en bodem. Wij zetten gemakshalve de meest
gebruikte toepassingen op een rijtje.
Groenteteelt
•
•
•
•

in het najaar compost toedienen
kolen, pompoenen, tomaten: 1,5 - 2 cm
bladgroenten, selder, prei en aardbeien: 0,5 cm
wortelen, ui en peulvruchten: pas jaar na aanplanting eerste compost
toedienen
Bloembakken

• meng 1/3 compost met 2/3 gewone tuinaarde
• indien nodig tijdens het groeiseizoen bijmesten door een flinke schep
compost in het sproeiwater op te lossen
Bomen en struiken
• planten in de vroege lente
• plantputgrond mengen met 20 % compost
• jaarlijks mulchen met 2 cm compost in het najaar
Gras
• voor aanleg: twee weken voor het zaaien 3 à 4 cm compost 10 tot 20 cm
diep inwerken
• voor onderhoud: topdressing van 0,5 cm fijne compost aanbrengen in het
najaar

Belangrijk!
De ‘T’ van GFT+ staat voor ‘tuinafval’. U mag echter alleen klein
tuinafval bij het GFT+ sorteren zoals (kleine) snoeiresten, stro, hooi en
takjes. Groot tuinafval en snoeihout kan niet gecomposteerd worden
in de vergistinginstallaties. U kan dit zelf verhakselen en vervolgens
composteren of gebruiken als mulchlaag. U kan het natuurlijk ook naar
het containerpark brengen.

Ongesmolten

• voor een border met éénjarigen werkt u 0,5 cm compost 10 tot 20 cm
diep in
• voor een border met meerjarige vaste planten werkt u 2 cm compost
10 tot 20 cm diep in

• Enkel transparante glazen flessen, bokalen en flacons mogen bij het
glas.
• Houd wit en gekleurd glas, indien apart ingezameld, steeds gescheiden.
• Maak de flessen volledig leeg.
• Verwijder deksels en doppen.

onbruikbare flessen

Recyclagecentra besteden extra aandacht aan hittebestendig glas en
porselein. Het is echter onmogelijk om alle kleine stukjes uit het glas te
halen. Daarom rekenen we op uw medewerking!

Waar

kunt u wel terecht?

Breng dit materiaal naar het containerpark.

Voor u ligt de 25ste editie van onze afvalkrant!
De eerste verscheen bijna 8 jaar geleden, in
oktober 2002. Met de afvalkrant willen we iedereen
informeren over het afvalbeleid in onze regio.
Afvalpreventie is het belangrijkste doel. Maar we
willen u via de afvalkrant ook leren om milieubewust met afval om
te gaan. En de resultaten mogen er zijn. Nooit eerder sorteerde u zo
goed!
Toch zijn er een paar afvalfracties waarvoor het beter moet. In de
eerste plaats denk ik aan het GFT+. IGEAN verwerkt dit afval in haar
eigen installaties te Brecht tot compost en groene stroom. Toch vinden
we nog te veel restafval in het GFT+. Daarom sommen we op de
achterzijde nogmaals de sorteerregels op. Ik nodig u uit, beste lezer,
om deze bij twijfel te raadplegen. Want zuiver GFT+ = kwaliteitsvolle
compost!

Zin om compostmeester
te worden?

De afgelopen jaren leidde IGEAN samen met Vlaco vzw (De Vlaamse
Compostorganisatie) meer dan 300 compostmeesters op in de regio.
Heel wat van deze vrijwilligers zetten zich nu nog regelmatig in om het
thuiscomposteren en afvalarm tuinieren te promoten.
Regelmatig wordt er een bijscholing georganiseerd. Op de laatste
bijscholing konden de compostmeesters twee workshops kiezen uit
volgend aanbod:
1. voorstelling mogelijke activiteiten compostmeesters
2. opbouwen van een informatiestand
3. de kleine kringlooptuin
4. het gebruik van compost in de siertuin en in bloembakken.
In de namiddag brachten ze een bezoek aan de Floraliën in Flanders
Expo te Gent.

Ik wens u, zoals altijd, veel leesplezier!
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter

GFT+ goed sorteren ... om te composteren!
U vindt de sorteerregels op de achterzijde
van deze afvalkrant of op www.igean.be

Hebt u interesse in de compostcursus, de compostmeesterwerking of
wil u gewoon meer informatie, neem dan contact op met de milieudienst
van uw gemeente of surf naar www.igean.be.

Wat wel

deeltjes zorgen voor

Hittebestendig glas, porselein en aardewerk,
stenen flessen en kruiken hebben een
hogere smelttemperatuur dan het glas van
Gerecycleerde fles met
flessen. Ze smelten niet of onvoldoende
restant van foutief gesortijdens de recyclage, waardoor er stukjes
teerd porselein
achterblijven. Dat maakt de gerecycleerde
flessen onbruikbaar en in bepaalde gevallen zelfs gevaarlijk. Denk maar
aan champagneflessen, die onder hoge druk gevuld worden.

De 25ste afvalkrant

25

In de siertuin

Glazen ovenschotels en porselein horen niet thuis bij het glas!
De sorteerregels voor glas zijn heel
eenvoudig. Enkel transparante glazen
flessen, bokalen en flacons horen bij het
glas. Toch vinden we bij de inzameling
nog heel wat andere fracties terug. Vooral
het hittebestendige glas van ovenschotels
en porselein zorgen voor problemen bij de
recyclage.
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 wat niet

Meer genieten in uw prachtige tuin!
Plant uw tuin vol vrije tijd!
Ontdek de geur van frisse voorjaarsbloeiers, bewonder een jong blad dat zich ontrolt, een
bloem die staat te pronken op haar ranke steel, dauwdruppels fonkelend als groene parels.
Vogelgezang begeleidt uw wandeling door uw paradijs. Knal! Uw droomballon doorprikt! Het gras
moet gemaaid, het onkruid gewied, de tuinresten nog afgevoerd naar het containerpark ... nog
zoveel werk in het verschiet.
Wist u dat het ook anders kan?

• Hittebestendig glas, bijvoorbeeld van glazen schotels voor de oven of
de microgolfoven en van kookplaten .
• Aardewerk, stenen kruiken, ...
• Porseleinen schotels, borden, vazen, kopjes, ...
• Let op met jeneverflessen uit ondoorzichtig materiaal! Ze horen niet bij
het glas.

Wat dacht u ervan om dat stukje gazon in de voortuin te vervangen door bodembedekkers? Ze
creëren, net als gras een open ruimte, maar vragen niet om wekelijks – zeven maanden lang – een
trimbeurt en ze zadelen u niet op met die vochtige massa maaisel waar u niet altijd plaats voor
hebt.

Zelfs een heel klein stukje hittebestendig glas of porselein is al voldoende
om een gerecycleerde fles volledig onbruikbaar te maken.

Dood hout brengt leven in uw tuin
De rol van een dier of een plant in de tuin is niet voorbij als zijn dagen zijn geteld. Insectenlarven boren zich in dode bomen, spechten timmeren ze
er weer uit, klimplanten groeien er tegen op tot vroeg of laat een rukwind het geheel tegen de grond duwt en de bodemwroeters de zaak opruimen.
Snoeihout is een bouwmateriaal met ongekende mogelijkheden voor klimrekken, vlechtwerken, hekjes, takkenwallen en heuse bouwsels. Versnipperd
tot mulchmateriaal remt dit het onkruid, dekt het een zacht pad onder onze voeten en brengt het structuur in onze compost.

In ‘ t

kort

• Hittebestendig glas (bv: ovenschotels en kookplaten), porselein en
aardewerk, stenen flessen en kruiken mogen niet bij het glas. Ze
hebben een hogere smelttemperatuur dan gewoon glas. Bovendien
maakt het gerecycleerde flessen onbruikbaar en zelfs gevaarlijk.

9e jaargang, juni 2010

Bent u bezorgd dat die wekelijkse trimbeurt verandert in een wekelijkse wiedbeurt?
Een fijn laagje compost op de open plekken onderdrukt uw onkruid, houdt de bodem vochtig en fleurt uw planten op.

Breng met deze tips de kringloopgedachte in uw tuin. U voorkomt tuinresten of u hergebruikt ze in de tuin. De tuin en u varen er wel bij.
Benieuwd naar meer kringlooptechnieken? Hoe kiest u planten die zich goed voelen in uw tuin? Een aanplant waar u jaren plezier van hebt? Hoe tovert
u resten om in compost – het zwarte goud? De compostmeesters vertellen het u graag tijdens de activiteiten van Juni Compostmaand.

U vindt een overzicht van alle activiteiten in uw buurt op de binnenzijde van deze krant.
9e jaargang, juni 2010

Juni Compostmaand... ook in uw buurt
Kom een kijkje nemen, neem deel aan de wedstrijd en win een compostvat vol verrassingen!
Brasschaat
6 juni 2010

PLAATS: VELT-tuin – Bergstraat 9
WANNEER: zondag 6 juni van 10 tot 18 uur
OMSCHRIJVING: Kom een kijkje nemen in de kringlooptuin van VELT. Alle aspecten van tuinieren komen er aan
bod. Er zijn tevens composthopen in drie verschillende stadia te bewonderen.

26 juni 2010

PLAATS: containerpark – Ploegsebaan 275
WANNEER: zaterdag 26 juni om 11 uur (duurtijd ca. 1 uur)
OMSCHRIJVING: Kom alles te weten over het voorkomen,
nuttig gebruik en verwerking van groenafval in uw tuin op
onze infosessie. We bezoeken ook de groencomposteerinstallatie van de gemeente en leggen uit hoe u de compost
moet gebruiken.

Brecht
6 juni 2010

PLAATS: gemeentelijke biologische moes- en kringlooptuin – Mudaeusstraat (naast het VVV-kantoor)
WANNEER: zondag 6 juni van 10 tot 18 uur
OMSCHRIJVING: Kom kijken naar onze educatieve biologische moestuin. We telen hier ruim 150 verschillende
variëteiten van groenten en kruiden. Ook onze compostdemoplaats en geïntegreerde kringlooptuin zullen u kunnen bekoren. Een ervaren VELT-lesgever/compostmeester geeft rondleidingen, telkens beginnend op het uur.
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30 mei 2010

PLAATS: Biodiversiteitsplein Fort 5
WANNEER: zondag 30 mei van 13 tot 17.30 uur
OMSCHRIJVING: Alles over composteren en ecologisch
tuinieren tijdens de dag van het park op 30 mei. De compostmeesters en VELT proberen u wegwijs te maken om
van uw tuin een ecologisch juweeltje te maken. U kan er
langskomen voor meer info rond composteren, afvalarm
tuinieren, onkruidbehandeling zonder gif, workshop creatief met snoeihout,...

Aartselaar

Essen

19 juni 2010

19 juni 2010

PLAATS: containerpark – Dijkstraat 11
WANNEER: zaterdag 19 juni van 11 – 15 uur
OMSCHRIJVING: Kom naar onze demonstratiestand voor
een antwoord op al uw vragen over thuiscomposteren. De
gemeente Aartselaar stelt 2 compostvaten ter beschikking
die u kunt winnen.

Boechout
30 mei 2010

PLAATS: George Van Raemdonckpark (naast het OCMW)
– Dokter Theo Tutsstraat 20 te Boechout
WANNEER: zondag 30 mei van 13 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Tijdens de “dag van het park” staan de
compostmeesters met een infostand in het park. Zij brengen zo het thema “plant uw tuin vol vrije tijd” tot leven.
De bezoekers kunnen in een ontspannen sfeer meer leren over compost, composteren en kringlooptuinieren.
Er zijn ook infostands over zwerfvuil en ecodriving. Tijdens
de “dag van het park” zijn er nog een tal van andere activiteiten. Kom dus zeker een kijkje nemen!

Boom
12 juni 2010

PLAATS: gemeentelijk park (ecohuis) – ‘s Herenbaan 127129
WANNEER: zaterdag 12 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Breng een bezoek aan onze compostdemoplaats. De compostmeesters helpen u graag verder
met uw ‘compost’problemen.

PLAATS: compostdemoplaats containerpark – Rijkmaker 53
WANNEER: zaterdag 19 juni van 10 tot 15 uur
OMSCHRIJVING: Composteert u reeds zelf reeds uw eigen groente-, fruit- en tuinafval. Of hebt u nog geen enkele
ervaring met thuiscomposteren? De compostmeesters helpen zowel beginners als gevorderden en geven antwoord
op uw vragen. Bezoekers worden verwend met een kleine
attentie en kunnen een glaasje drinken.

Kalmthout
12 juni 2010

PLAATS: Gemeentelijke basisschool Kadrie – Driehoekstraat 41
WANNEER: zaterdag 12 juni van 9.30 uur tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Benieuwd naar kringlooptechnieken
zoals mulchen, composteren en snoeihoutverwerking?
De compostmeesters vertellen het u graag tijdens de Compost-demo. Ze zullen u praktische tips geven om uw tuin
natuurlijker en onderhoudsvriendelijker aan te leggen. Maar
ook verwerking van tuin’afval’ in de tuin en het composteren
op zich kan u van naaldje tot draadje volgen.

Kontich
5 en 6 juni 2010

PLAATS: tuin Meylweg 34 bij de familie Jamin, tuin Bautersemstraat 77 bij de familie Engelmann, tuin Boomgaard
17 bij de familie Van Houtte
WANNEER: zaterdag 5 en zondag 6 juni van 11 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Bezoek 3 boeiende ecotuinen en ontdek een kruidentuin, een fruitboomgaard, een schapen-

weide, een voortuinmoestuin en een konijnenweide. Elke
tuin biedt informatie over composteren en er zijn demonstraties met hakselaars. Verder zijn er workshops over wol
vilten, kruiden en eetbare planten in de keuken. De lokale
biowinkel laat u in het kader van ‘Doe de bioweek’ proeven
van allerlei biohapjes. U kan ook proeven van fruitwijnen
‘uit eigen tuin’.
In samenwerking met ATB de Natuurvrienden, de bijentelersvereniging Boechout, de compostmeesters, de ecotuineigenaars, de Ekowinkel, de gemeente Kontich,VELTafdeling Netevallei en de Wijngilde.
Surf voor meer informatie naar www.durftuinierenzonder.be

Lint
19 juni 2010

PLAATS: compostdemoplaats containerpark – Lerenveld 15
WANNEER: zaterdag 19 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Kom naar onze demoplaats en leer hoe
u bloembakken kan vullen met compost. Verder zijn er demonstraties van tuinmachines die het kringlooptuinieren
aangenamer maken.

Rumst
19 juni 2010

PLAATS: containerpark – Korte Neerstraat
WANNEER: zaterdag 19 juni van 12 tot 16 uur
OMSCHRIJVING: De compostmeesters geven een antwoord op al uw vragen over afvalarm en pesticidenvrij tuinieren en composteren.

Schelle

Schoten

Malle
12 juni 2010

Stabroek

Mortsel
2 juni 2010

PLAATS: wekelijkse markt
WANNEER: woensdag 2 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Composteren ... misschien weet u niet
hoe u eraan moet beginnen? Of bent u al aan het composteren en ondervindt u problemen? De compostmeesters
helpen u graag voort. Bezoek daarom de infostand.

19 juni 2010

PLAATS: demoplaats composteren recyclagepark
– Sint-Benedictusstraat 63
WANNEER: zaterdag 19 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: U zoekt meer informatie rond thuiscomposteren? U hebt een praktische vraag in verband met uw
compost? Loop eens langs de infostand van de compostmeesters en wordt weer een stukje wijzer. Neem zeker
deel aan de wedstrijd. Misschien win je wel een compostvat vol verrassingen!

Niel
19 juni 2010

PLAATS: compostdemoplaats ‘De Loods’ – Stationstraat 147
WANNEER: zaterdag 19 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Handige, op maat gesneden tips worden gegeven aan elke beginnend en gevorderd composteerder. U kan bijpraten bij een overheerlijke muntthee uit
eigen kruidentuin.

Ranst
20 juni 2010

PLAATS: compostdemoplaats containerpark –
Ter Stratenweg 33
WANNEER: zondag 20 juni van 13 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Kom naar de compostdemodag op het
containerpark en leer hoe u maximaal kunt genieten van
uw tuin. U leert er alles over kringlooptuinieren, bodembedekkers, compostbakken en -vaten, het kiezen van de
juiste planten, mulchen en nog veel meer. Daarenboven
zijn er mooie prijzen te winnen. Ook aan animatie voor de
kleinsten is gedacht.

4 juni 2010

PLAATS: braderij Sint-Antonius
WANNEER: vrijdag 4 juni van 18 tot 24 uur
OMSCHRIJVING: Tijdens de braderij geven de compostmeesters u meer uitleg over compost(eren) en het gebruik
van groenmateriaal. U kunt ook een compostvat aankopen
of uw GFT+-container ruilen voor een compostvat.

26 juni 2010

PLAATS: containerpark – Kapelstraat 136
WANNEER: zaterdag 26 juni van 9.30 uur tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Kom kijken naar onze compostbakken en
-vaten, wormenbakken en hakselaars. We bieden u eveneens informatiefolders en subsidieformulieren aan. Profiteer
tot slot van de kwaliteitsvolle compost die u gratis kan meenemen. Zakken of aanhangwagen moet u zelf voorzien.

Surf voor meer informatie/activiteiten naar www.schoten.
be of http://compost.schoten.be

PLAATS: biobedrijf Wijngaardhof – Heidsiebaan 22
WANNEER: zaterdag 12 juni van 9 tot 16 uur
OMSCHRIJVING: Kom naar de opendeurdag van het Wijngaardhof. Iedere bezoeker ontvangt 10% korting in de winkel. Proef van de gezellige sfeer en ontdek de kraampjes,
live muziek, eten en drinken, kinderanimatie, ... Tijdens
rondleidingen kan je genieten van alle soorten groenten
die hier groeien in open lucht en de 2 serres. In de informatiekraam van de compostmeesters kan je terecht met al je
vragen over thuiscomposteren en ecologisch tuinieren.

Zoersel

26 en 27 juni 2010

PLAATS: VELT-tuin – Frans Hotagstraat (achter de speeltuin)
WANNEER: zaterdag 26 en zondag 27 juni van 11 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Tijdens de open-tuindag kunt u kennismaken met:
–– Kruiden: citroenmelisse, tijm, rozemarijn, bieslook, salie, ...
––Bodembedekkers: geranium, hertshooi, maagdenpalm,
schoenlappersplant, lavendel, ...
––Boerenbloemen: lupine, vingerhoedskruid, judaspenning, goudsbloem, ...
––Fruit: rode en zwarte bes, framboos, stekelbes, ...
Om 11u en 14u is er een workshop over het kweken en het
nut van kruiden. De deelname is gratis. Inschrijven bij de
milieudienst, tel. 03 210 11 50 of milieudienst@stabroek.be.

Wijnegem

Strijd mee tegen kanker en vergroot de hoop!
Wist u dat in taxussnoeisel een actief bestanddeel zit dat
verwerkt wordt in heel wat kankermedicijnen? Wist u ook
dat er voor 1 kg van dit bestanddeel baccatine, meer dan
12 ton snoeisel nodig is? Dan begrijpt u dat uw hulp meer
dan welkom is om de strijd tegen kanker aan te gaan.
Hoe kan u deelnemen? Kijk op www.igean.be of uw
gemeente deelneemt, snoei vanaf 15 juni de taxus in uw
tuin en breng het verse snoeisel naar het containerpark.
Op het containerpark kan u inzamelzakken afhalen om
uw taxussnoeisel in te verzamelen.
Tot wanneer loopt de actie? U kan tot 15 september
met het taxussnoeisel terecht op de containerparken van de deelnemende gemeenten.
Vorig jaar kon er met de opbrengst van het taxussnoeisel van onze regio
15.115 euro aan Kom op tegen Kanker geschonken worden. Deze opbrengst
was maar liefst 36% hoger dan bij de eerste editie van ‘Vergroot de Hoop’
in 2008. Bovendien zamelden we met een opbrengst van 33,68 euro per
1000 inwoners meer taxussnoeisel in dan de gemiddelde Vlaming met
27,51 euro. Dit jaar willen we het met uw hulp nóg beter doen!
Geef hoop aan iedereen die te maken krijgt met kanker en vergroot mee de hoop
taxussnoeisel.
Meer info? Surf naar www.vergrootdehoop.be

30 mei 2010

PLAATS: Provinciaal Groendomein Pulhof
WANNEER: zondag 30 mei van 13 tot 17.30 uur
OMSCHRIJVING: Kom kijken naar de ecologische moestuin. Maak kennis met de Wijnegemse compostmeesters.
Zij beantwoorden al uw compostvragen. Neem deel aan
een toffe zoektocht. Deze activiteit is een samenwerking
tussen de gemeente Wijnegem en de Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen.

Wuustwezel
19 juni 2010

PLAATS: Achter d’Hovenfeesten – Achter d’Hoven
WANNEER: zaterdag 19 juni van 18 tot 23 uur
OMSCHRIJVING: De compostmeesters vertellen u alles
over composteren in een vat of bak, over het gebruik van
bladeren in de tuin, houtsnippers of grasmaaisel als mulchmateriaal, over het gebruik van mulchmaaiers, ecologisch tuinieren, ... Neem zeker deel aan onze wedstrijd.
U kan een compostbak of -vat winnen!

Zandhoven
12 juni 2010

PLAATS: composterf containerpark - Populierenhoeve
WANNEER: zaterdag 12 juni van 9 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: We openen ‘officieel’ het nieuwe composterf van de gemeente. Kom kijken naar onze verschillende composteringssystemen, maak kennis met kringlooptechnieken en beoordeel de aangelegde teststroken
voor het weren van onkruid. Ook de allerkleinsten zijn welkom om zaadjes te zaaien, plastiek potjes te versieren, ...
Neem zeker deel aan de wedstrijd en maak kans op een
compostvat vol verrassingen!

Niet snoeien als het
regent, snoeisel droog
houden.

Eenjarige scheutjes van max 20-30 cm,
haag die ieder jaar gesnoeid werd

Snoeisel opvangen op doek, niet mengen
met ander snoeisel of bladeren.

Na de snoei onmiddellijk naar het containerpark
brengen (binnen 24u)

Zwerfvuil? In de vuilbak en nergens anders!
Zwerfvuil is klein afval dat we vaak nonchalant en zonder
er bij stil te staan op straat weggooien. Voorbeelden
genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten,
blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten,
tijdschriften, ... noem maar op. OK, meestal gaat het om
kleine hoeveelheden. Maar die vele kleintjes zorgen er wel
voor dat onze straten vuil ogen.
De Openbare Afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft in
2006 de hoeveelheid en de samenstelling van het zwerfvuil
in Vlaanderen geanalyseerd. Hieruit bleek dat 50 % uit
sigarettenpeuken bestond. Voor het overige werd er ook
veel kunststof, metaal en papier & karton teruggevonden.
Wie veroorzaakt zwerfvuil?
Tja, wie denkt u? Iedereen die het zomaar op straat gooit. Er bestaat toch zoiets als vuilbakken?
Zwerfvuil is een bron van heel wat ergernis
Opruimen kost niet alleen een bom geld, het vraagt ook heel wat tijd en de inzet van mensen en
middelen. Bovendien is zwerfvuil voor veel burgers een bron van ongenoegen. Mensen vinden het
immers onaangenaam om in een vuile straat of vervuild park rond te lopen. Geef toe: het is toch veel
leuker wonen in een buurt zonder allerlei rotzooi op de grond! Gooi daarom niets op de grond maar in
de vuilbak. En nergens anders!

Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem.
Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

‘Plant uw tuin vol vrije tijd!’ De slogan van Juni Compostmaand 2010 laat niets aan de verbeelding over.
Want uw tuin dient ook om van te genieten. Overal in
Vlaanderen verschijnen compostmeesters op markten, infostands, in open tuinen en demoplaatsen.
Zij tonen hoe u voordeel haalt uit het toepassen van
kringlooptechnieken bij aanplant en onderhoud van
vaste planten en borders. U vindt hierbij een overzicht van al de activiteiten in onze regio. Bezoekt u
een activiteit, dan kunt u ter plaatse deelnemen aan
de kringloopwedstrijd. Er zijn compostvaten vol tuingereedschap, elk ter waarde van 250 euro, te winnen!

