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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord
Met de lente in aantocht beginnen alle groene
vingers te jeuken. De tuin wordt onder handen
genomen en klaar gemaakt voor (ver-)plantwerk.
Dat levert heel wat groenafval op. Klein tuinafval
mag bij het GFT+ gesorteerd worden.
Groot tuinafval kan u kwijt op het containerpark.
Sorteer het in elk geval goed, zodat er kwaliteitsvolle compost van
kan gemaakt worden.
Of denkt u eraan om uw keuken- en tuinafval zelf te composteren?
IGEAN organiseert binnenkort compostcursussen om u op weg te
helpen. Ook als u al een compostvat of -bak heeft, is de cursus een
echte aanrader. U krijgt immers heel wat bruikbare tips.
In het artikel over de ophaling vindt u tot slot belangrijke
aandachtspunten over de afvalophalingen!
Veel leesplezier!

Wat met niet-gebruikte en
vervallen geneesmiddelen?
Niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen vormen een bedreiging voor
de gezondheid en het leefmilieu. Daarom moeten ze op een verantwoorde
en veilige manier ingezameld en vernietigd worden.
U kunt niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen gratis terugbrengen
naar de apotheker. De kartonnen verpakking en de bijsluiter sorteert u zelf
bij het papier- en kartonafval. Niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen
mogen in geen geval bij het restafval of het KGA terechtkomen. U kunt ze
alleen afgeven bij uw apotheker.

Let

op!

Lege verpakkingen van geneesmiddelen moeten niet naar de apotheek
gebracht worden. Deze verpakkingen moeten, afhankelijk van de aard
van het materiaal, gesorteerd worden bij glas, restafval, ...

Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter

Thuiscomposteren… iets voor u?
Schrijf u nu in voor een gratis compostcursus
Les 1: theorie
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt het composteren theoretisch
benaderd. Als u rekening houdt met enkele basisregels, is
composteren helemaal niet moeilijk.
Les 2: bezoek
Tijdens een rondleiding aan een gespecialiseerd bezoekerscentrum
bekijkt u de afbraakorganismen van dichterbij, krijgt u uitleg over
de mogelijke toepassingen van compost en verneemt u meer over
verschillende vormen van afvalvoorkoming in de tuin.
Les 3: praktijk
Ga zelf aan de slag tijdens de praktijksessie. Hoe zit een doeltreffende
compostbak in elkaar? Hoe belucht u de inhoud van een compostvat?
Hoe kan u zelf de kwaliteit van uw compost bepalen?
Dit voorjaar organiseert IGEAN in samenwerking met de Vlaamse Compostorganisatie (VLACO vzw) 4 compostcursussen.
Cursus 1
dinsdag 26 april

van 9 u tot 12 u

theorie te Wommelgem

dinsdag 3 mei

van 10 u tot 12 u

bezoek te Londerzeel

dinsdag 10 mei

van 9 u tot 12 u

praktijk te Ranst

donderdag 28 april

van 9 u tot 12 u

theorie te Wommelgem

donderdag 5 mei

van 10 u tot 12 u

bezoek te Londerzeel

donderdag 12 mei

van 9 u tot 12 u

praktijk te Brecht

van 14 u tot 17 u

theorie te Wommelgem

Cursus 2

Cursus 3
maandag 11 mei
maandag 18 mei

van 14 u tot 16 u

bezoek te Londerzeel

maandag 25 mei

van 14 u tot 17 u

praktijk te Edegem

dinsdag 28 april

van 19.30 u tot 22.30 u

theorie te Wommelgem

zaterdag 7 mei

van 10 u tot 12 u

bezoek te Londerzeel

zaterdag 14 mei

van 9 u tot 12 u

praktijk te Brecht

Gebruikt u spaarlampen?

Cursus 4

Wenst u zich in te schrijven voor een gratis compostcursus?
Vul het invulformulier in op www.igean.be. Indien u niet over internet
beschikt, bel dan naar IGEAN op tel. 03-350 08 14. Reageer snel
want het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen per cursus.

Mooi zo. Zo verbruikt u minder stroom en dat is goed voor het
milieu en uw portemonnee. Maar vergeet ook niet dat oude
spaarlampen en TL-lampen bij het KGA moeten gesorteerd
worden. Ze bevatten stoffen die niet thuishoren in het
leefmilieu, maar die we gelukkig wel kunnen recupereren.
Op die manier worden afgedankte materialen gerecycleerd
en verkleinen we de afvalberg.
Meer info? www.watmetmijnspaarlamp.be

februari 2011

Zuiver groenafval wordt kwaliteitsvolle compost
Het onderhoud van uw tuin levert heel wat groenafval op. Gras, takken, bladeren, ... die u niet verwerkt in eigen tuin,
komen meestal op het containerpark terecht. Zodra er een grote hoeveelheid is verzameld of de container is vol, wordt
het groenafval afgevoerd naar de composteringsinstallatie. Daar wordt het verhakseld en op de verharde ondergrond
van het composteringsbed gelegd. Het composteringsbed wordt op regelmatige tijdstippen gekeerd om het materiaal te
mengen en te beluchten. Na 6 maanden wordt de compost gezeefd waarna hij klaar is voor gebruik.
Kwaliteitsvolle compost kan alleen verkregen worden indien het groenafval goed gesorteerd wordt. Spijtig genoeg vinden
de containerparkwachters soms allerlei ander materiaal bij het groenafval: grond, plastiek, stenen, … Al deze verontreinigingen bemoeilijken het
composteringsproces. Stenen en dergelijke berokkenen zelfs schade aan de machines.
Wij zetten daarom de sorteerregels nog even op een rijtje:
   TOEGELATEN

Haagscheersel – bladeren – takken – snoeihout – gras – plantenresten – wortels (zonder grond)
Grote boomwortels en stronken worden vaak in een aparte container verzameld waarna ze tot zuivere houtsnippers vermalen worden.
   NIET TOEGELATEN

Grond – stenen – houten palen en planken – metaal – GFT+ – graszoden – pompoenen

Respect voor de vuilnisman!

Wat hoort NIET bij het GFT+

•
•
•
•
•
•
•

Het groente-, fruit- en tuinafval mag samen met het
niet-recycleerbaar papier (bv. papieren servetten, papieren koffiefilters, …) aangeboden worden voor de huis-aan-huisophaling zodat het gecomposteerd kan worden in de installaties van
IGEAN. Spijtig genoeg vinden we ook ander afval in het GFT+
terug. U vindt hieronder een aantal veel voorkomende verontreinigingen en waar deze wel bij gesorteerd moeten worden.
batterijen: KGA
spijkers, nagels, bouten, moeren: oude metalen
kroonkurken: PMD
kledingstukken, gordijnen: textiel
drankkartons: PMD
assen: restafval
mosselschelpen: restafval

U vindt de sorteerregels van het GFT+ op www.igean.be en op uw
ophaalkalender!
Tip: Gebruik oude broodzakken of papieren zakken van groenten of
fruit voor het verzamelen van uw GFT+. Zo vermijdt u onaangename
geurtjes. Plastic zakjes of plastic tasjes zijn niet composteerbaar en
dus niet toegelaten!

Wist

u dat

…

• er van 1 ton GFT+ 400 kg kwaliteitsvolle compost wordt gemaakt.
• grote takken en timmerhout niet in het GFT+ thuishoren. Breng de
takken en het timmerhout naar het containerpark.
• IGEAN wekelijks een heleboel aardappelmesjes, kroonkurken, blikjes
en nagels terugvindt tussen het GFT+? De nagels zitten tussen de
assen van de kachel of de open haard. Assen moeten gesorteerd
worden bij het restafval.
• 1 ton GFT+ -afval 108 m³ biogas oplevert. Hiermee wordt 178 kWh
geproduceerd. Dit is 20 dagen groene stroom voor een gemiddeld
gezin.

Elke week kunnen we wel een
afvalfractie op onze stoep aanbieden. Wanneer we ’s avonds
thuiskomen van het werk is de
zak of doos weg of de container
leeg. Iedereen vindt dat vanzelfsprekend, en terecht. Want als
het afvalbeleid faalt zijn de gevolgen snel zichtbaar.
Spijtig genoeg ontvangt IGEAN van de ophaalfirma’s soms klachten
over onveilig en brutaal gedrag ten aanzien van de ophalers.
Ook restafvalzakken bevatten weleens scherp of gevaarlijk afval dat
kan leiden tot arbeidsongevallen.
Volgende aandachtspunten zijn belangrijk voor de afvalophalingen:
• Bied uw afval tijdig aan. Raadpleeg uw ophaalkalender voor de
juiste uren.
• Zorg ervoor dat het afval goed zichtbaar is voor de ophalers.
• Heb geduld voor het werk van de ophalers indien u deze passeert
met uw wagen. Wees voorzichtig indien u de ophaalwagen
voorbijsteekt.
• Zorg ervoor dat scherpe voorwerpen niet aan de buitenkant van de
restafvalzak zitten. Steek deze bij voorkeur in of tussen ander afval.
• KGA hoort niet thuis bij het restafval! U kan deze gratis naar het
containerpark of de chemokar brengen.

Meer

informatie
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Breng uw kaarsresten naar het containerpark
Bij een gezellig avondje zorgen kaarsen voor extra sfeer. Het weggooien van de kaarsresten is echter jammer want ze kunnen perfect gerecycleerd worden.
In samenwerking met vzw De Vlaspit en de kringloopcentra startte IGEAN op de containerparken met de inzameling van kaarsresten.
Van kaarsresten tot nieuwe kaarsen.
In het atelier van vzw De Vlaspit te Scherpenheuvel, een sociaal tewerkstellingsinitiatief met ruim 12 jaar ervaring in de kaarsenmakerij,
worden kaarsresten gerecycleerd tot tuin- en terraskaarsen. Zo smelten de kaarsresten op een temperatuur van 65°C. Onzuiverheden
zoals oude wieken worden verwijderd zodat een zuiver recyclageproduct bekomen wordt. Het resultaat is een tuin- en terraskaars die
voor 100 % gemaakt is van recyclageparaffine.
   TOEGELATEN: oude kaarsen en kaarsresten
   NIET TOEGELATEN: verpakkingen, kaarshouders, theelichtjes
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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.

Voor de aankoop van kwaliteitsvolle compost kunt u terecht bij IGEAN:
• Brecht (Oostmalsebaan z/n), elke vrijdag van 8 tot 16 u.
• Edegem (Doornstraat 145), maandag t.e.m. vrijdag van 8 tot 15.30 u.
De prijs bedraagt slechts 5 euro/m³ voor compost en 8 euro/m³ voor houtsnippers.
Let op: de compost wordt los verkocht. U brengt dus zelf best zakken mee om te vullen of u komt met een aanhangwagen.

