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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord

Ook papier mag bij het GFT+

Frietjes, kroketjes of gefrituurde snacks, wie vindt
dat niet lekker? Ongeveer 80 % van de Belgen
heeft dan ook een friteuse. Thuisfrituren mag
dan wel ‘in’ zijn, het verwijderen van uw gebruikte
frituuroliën of -vetten is dit niet.
Het grootste deel van frituuroliën of -vetten
wordt niet correct gesorteerd en ingezameld. Het verdwijnt in
riolen, toiletten, tuinen en wie weet waar nog allemaal. Daarom
wordt in oktober in gans Vlaanderen de Grote Inzamelmaand van
frituuroliën en -vetten georganiseerd.
U vindt alle informatie over deze actie op de achterzijde van deze
afvalkrant.

Naast groente- (G), fruit- (F) en klein tuinafval (T)
mag u ook niet recycleerbaar papier (+) bij het GFT+
sorteren.

We produceren dagelijks ook heel wat huishoudelijk afval.
Maar wist u dat er tot 3 keer meer bouw- en sloopafval vrijkomt?!
Iedereen krijgt er wel eens mee te maken bij het bouwen of
verbouwen. Goed sorteren is ook voor dit afval de boodschap.
Lees verder hoe u best tewerk gaat.
Veel leesplezier!
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter

Indien u uw keukenafval in broodzakken steekt
of in krantenpapier wikkelt, vermijdt u bovendien
geurhinder en fruitvliegjes.
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Sorteerregels PMD
P
> Plastic flessen en
flacons
Plastic flessen van bv.
waters
en
frisdranken,
evenals plastic flacons van
bv. shampoo, douchegel,
badschuim, wasmiddel, ... Plastic doppen moet u op de
lege (bij voorkeur platgedrukte) flessen schroeven.

M

Opgelet!
Luiers sorteert u bij
het restafval en niet
bij het GFT+.

‘P’ van PMD staat voor ‘plastic
flessen en flacons’
De sorteerregels van PMD (Plastiek flessen en flacons, Metalen
verpakkingen en Drankkartons) zorgen soms wel eens voor verwarring.
Ieder van ons twijfelt wel eens. Mag het in de blauwe zak of niet?
Correct sorteren is belangrijk om te kunnen recycleren. Daar doen we het
toch voor?
In de zomer van 2008 deed IGEAN in haar regio een controle van bijna
5.000 PMD-zakken. De controleurs noteerden toen welke fouten gemaakt
werden. 91 % van het totaal aantal fouten was toe te wijzen aan de fractie
‘plastic flessen en flacons’.
De ‘P’ van PMD staat dus alleen voor plastic flessen en flacons.
Hiervoor zijn er verschillende redenen:

> Metalen verpakkingen
Niet alleen drank- of
conservenblikjes, maar
ook spuitbussen van
voedingswaren en cosmetica,
aluminium schotels en
bakjes, kroonkurken en metalen deksels en doppen.

1. Flessen en flacons zijn in grote hoeveelheden beschikbaar.
Dit maakt de recyclage economisch rendabel.
2. Flessen en flacons zijn van een homogene samenstelling (PET en
HDPE). Andere plastic verpakkingen bestaan uit verschillende soorten
kunststof wat de recyclage bemoeilijkt.
3. Andere plastic verpakkingen zijn meer vervuild dan flessen en flacons
die voornamelijk vloeistoffen bevatten.

D

Alle andere plastic verpakkingen horen bij het restafval.

> Drankkartons
Plastic schenktuiten hoeft u
niet te verwijderen.
Belangrijk:

• broodzakken
• papieren en kartonnen verpakkingen van voedingswaren (bv. dozen van pizza’s, taart, ijs, ...)
• servetten
• keukenrolpapier
• papieren koffiefilters
• slagerspapier
• papieren zakdoekjes
• kranten vervuild met afval (bv. aardappelschillen)

• verpakkingen volledig leeg
• maximum volume 8 liter
• geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van
de PMD-zak

Volg deze sorteerregels nauwlettend.
Past uw afval niet in dit lijstje
dan is het NIET bestemd voor de PMD-zak.

Rode

sticker

- Wat

nu?

1. Ga na waarom de ophaler uw PMD-zak niet
meenam. U vindt de sorteerregels op de binnenzijde van de sticker.
2. Bied de correct gesorteerde PMD-zak opnieuw
aan bij de volgende ophaling. Zorg er wel voor
dat u het bovenste rode stickervel verwijdert
zodat alleen het onderste blauwe stickervel nog
op de zak kleeft.
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Win 10 fietsen ter waarde van 1.600 euro!
In 2006 startten in België intensieve sensibiliseringscampagnes met het ‘oliespook’ in de hoofdrol. De campagnes hebben tot
doel om het correct inzamelen van gebruikte frituuroliën en -vetten te promoten. Dankzij de ‘gesmeerde’ campagnes steeg de
hoeveelheid ingezamelde oliën en vetten sindsdien met 23 % tot 8.300 ton, of ongeveer 2,3 kg per gezin. Dat is al behoorlijk
goed, maar het kan beter! Het inzamelpotentieel bedraagt immers 5,5 kg per gezin.

Hoe

kan u bijdragen tot een betere bescherming van ons milieu?

Een groot deel van de gebruikte frituuroliën of -vetten wordt helaas niet op een correcte manier ingezameld. De olie of het vet
verdwijnt in de gootsteen, toilet, tuin of riool, of komt bij het restafval terecht. Daardoor spoken er nog heel wat gebruikte frituuroliën en -vetten rond in
ons milieu. Ze berokkenen veel schade aan verstopte afvoerbuizen en leidingen. Dat kan vervolgens leiden tot lekken of zelfs overstromingen, maar
ook tot bodemvervuiling en vervuiling van het oppervlakte- en grondwater.
De campagnes van Valorfrit hebben een duidelijk doel: nog veel meer gebruikte frituuroliën en -vetten inzamelen! Niet alleen u wint erbij, ook het milieu!

Oktober = Grote Inzamelmaand!
Van 1 tot en met 30 oktober organiseert IGEAN samen met Valorfrit de Grote Inzamelmaand. Breng in oktober uw
gebruikte frituurolie of -vet naar het containerpark. Wie weet, wint u één van de tien fietsen ter waarde van 1.600 euro!
Er zijn ook friteuses en andere schitterende prijzen te winnen.
Hoe maakt u kans op één van de mooie prijzen? Per liter gebruikte frituurolie of -vet die u tijdens deze periode
correct binnenbrengt, krijgt u één tombolabiljet. Op het tombolabiljet staat een unieke code. Verstuur deze code per
sms naar 6019 (0,50 euro/sms) of geef ze in op www.valorfrit.be/inzamelmaand. Met een beetje geluk wint u een prachtige prijs. Nog meer goed
nieuws: aan elk tombolabiljet hangt ook een kortingsbon. Die kan u gebruiken bij uw volgende aankoop van frituurolie of -vet.
Waarom deelnemen aan de Grote Inzamelmaand? Uiteraard moet u deelnemen om kans te maken op één van de mooie prijzen. Maar er is nog
een goede reden. Alle gebruikte frituuroliën en -vetten die correct worden ingezameld via het containerpark, kunnen nuttig worden gerecycleerd
en hergebruikt. Zo wordt het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en -vetten verwerkt tot milieuvriendelijke biodiesel (87 %).
De rest wordt gebruikt voor energieopwekking (11 %) en oleochemie (2 %).

Bouw- of verbouwplannen? Sloop selectief!
Gaat u bouwen of verbouwen? Is uw badkamer toe aan een grondige facelift of kan u
eindelijk de tuinstoelen op een perfect aangelegd terras zetten? Informeer u dan goed
over waar u terecht kan met al uw bouwafval en sorteer de bouwafvalfracties. Zo spaart u
een flinke cent uit. Een container zuiver steenpuin bijvoorbeeld, is immers eenvoudiger te
verwerken en kost een stuk minder dan een container gemengd bouwafval.
In Vlaanderen komt jaarlijks ongeveer 10 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Dat is
3 keer meer dan al onze huishoudelijke afvalstoffen samen. Reden te meer om uw bouwen sloopafval goed te sorteren.

Sorteren

aan de bron

Selectief slopen betekent dat u bij bouw- of verbouwingswerken de verschillende
afvalstromen die vrijkomen apart sorteert en afvoert. Iedereen mag een gebouw slopen op
voorwaarde dat hij/zij het gevaarlijk afval gescheiden houdt en voldoet aan alle wettelijke
voorwaarden.

Hoe

gaat u te werk?

Voor elke afvalstof een container voorzien is praktisch niet haalbaar. U verwijdert dus best eerst de gevaarlijke afvalstoffen, zoals asbesthoudende
materialen. Hiervoor doet u bij voorkeur een beroep op professionele hulp. Vervolgens sorteert u de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout,
kunststoffen, enz. U brengt het gescheiden afval naar het containerpark of een gespecialiseerde firma. Vaak hebt u dan alleen nog voor de grote
hoeveelheden zuiver steenpuin een container nodig.
Indien u werken laat uitvoeren door een aannemer maakt u best ook goede afspraken met uw aannemer (bij voorkeur in een contract) over de
verantwoordelijkheid voor de verwijdering van afvalstoffen.

Voordelen!
1. Bij het selectief slopen ontstaan zuivere afvalstromen die maximaal te hergebruiken en te recycleren zijn.
2. De verwerking van gesorteerd bouw- en sloopafval is goedkoper omdat het afval, nadat het bij u werd opgehaald,
niet meer moet worden gesorteerd.
3. Door gevaarlijke afvalstoffen afzonderlijk af te voeren, kunnen ze de andere afvalstoffen niet verontreinigen en
belasten ze het milieu minder.
4. Selectief slopen is goed voor uw portemonnee! Voor kleine hoeveelheden is het containerpark meestal de goedkoopste oplossing. Voor
grotere hoeveelheden kan u best een container huren of een bouwafvalzak kopen in de doe-het-zelf zaak.
5. U maakt het uzelf gemakkelijker. Op het containerpark wordt het afval immers alleen aanvaard wanneer u het gesorteerd aanbiedt.
6. Selectief slopen doet u bewuster omgaan met uw eigen afval. Vaak blijkt er zelfs nog materiaal tussen te zitten wat u tijdens de rest van de
verbouwing nog kan gebruiken.
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Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

Meer informatie over de Grote Inzamelmaand en het volledig wedstrijdreglement vindt u op www.valorfrit.be/inzamelmaand.

