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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord

IGEAN zette op 2 februari 2012 heel wat mensen in de bloemetjes:

Sinds 1 januari 2012 wordt het GFT+ in alle
gemeenten van IGEAN selectief ingezameld.
En dat is goed nieuws! Composteerbaar afval
hoort immers niet bij het restafval. Want dan
komt het in de verbrandingsoven terecht en dat is
jammer. Als je dit composteerbaar afval sorteert bij
het GFT+ wordt dit in de vergistingsinstallatie van IGEAN verwerkt
tot compost, het zwarte goud, en groene stroom. In deze krant
zetten we de sorteerregels van het GFT+ nog eens op een rijtje.

Proficiat aan alle deelnemers en winnaars!

1. De 62 deelnemers van de compostcursussen en 10 deelnemers aan
de compostmeesteropleiding 2011 ontvingen hun attest.
2. De winnaar van de wedstrijd ‘Juni Compostmaand 2011’ kreeg een
houten ligbed ter waarde van 139 euro.

Door goed te sorteren kan je de hoeveelheid restafval trouwens
serieus beperken. Natuurlijk kan je ook al veel afval vermijden door
‘afvalarmer’ te winkelen. Dat iedereen hier meer en meer aandacht
voor heeft, bewijzen de restafvalcijfers van onze regio. Ze dalen jaar
na jaar.
Mag ik je ook vragen om het artikel ‘zonder is gezonder’ te lezen?
Minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken is goed voor ons
allemaal. Om te onthouden als je binnenkort terug aan de slag
gaat in je tuin!

GFT+-afval goed sorteren…
om te composteren
WAT
–
–
–
–
–
–
–
–

aardappelschillen
bladeren
doppen van noten
fruitafval
gras
groenteafval (bv. loof, schillen enz.)
(klein) haagscheersel
houtkrullen (onbehandeld)

–
–
–
–
–

koffiedik
pitten van vruchten
plantenresten (zonder kluit)
theezakjes en theebladeren
niet-recycleerbaar papier: broodzakken,
slagerspapier, pizzadozen, papieren
koffiefilter, keukenrolpapier, papieren
servetten en zakdoekjes, ...

WAT
– aarde
– asresten (open haard, barbecue,
asbak)
– wegwerpluiers, hygiënische
verbanden
– beenderen
– grof, ongesnipperd snoeihout
– houtskool
– kattenbakvulling
– mosselschelpen

–
–
–
–
–
–
–
–
–

WEL

NIET

plastic zakjes
sausen
stenen
stofzuigervulling en -zakken
timmerhout
vet en olie
piepschuimschoteltjes van etenswaren
zand
...

Opgelet met tuinafval
Alleen klein tuinafval zoals onkruid, verwelkte
bloemen, grasmaaisel enz. is toegelaten in het
GFT+. Zowel het klein als het groot tuinafval kan
je naar het containerpark brengen. Etensresten,
groente- en fruitafval worden op het containerpark
niet aanvaard. Je kan het tuinafval ook in je
eigen tuin verwerken. Kringlooptips vind je op
www.vlaco.be of www.junicompostmaand.be

Wil je leren composteren?
Kijk dan snel naar ons cursusaanbod op de achterzijde!

Volg de sorteergids van
papier & karton
WAT IS TOEGELATEN?

•
•
•
•
•
•

papieren zakken en kartonnen dozen
tijdschriften en reclamebladen
folders
boeken
schrijf en -printpapier
papieren en kartonnen verpakkingen

BELANGRIJK!
• Haal kranten, tijdschriften en folders
uit hun plastic verpakking.
• Stop je papier en karton in een
kartonnen doos of maak er een pakketje van.
• Bind het bij voorkeur samen met natuurtouw. Gebruik geen
ijzerdraad of plastic koord.
• Zet het papier en karton, ook bij regenweer, uiterlijk om 7.30 u buiten.
Nat papier en karton is geen probleem voor de ophaling en recyclage.
• Denk aan de rugbelasting van de ophalers. Dus geen te zware of
te grote kartonnen dozen.
• Gebruik geen tape om de
dozen dicht te maken.
• Sorteer geen vuil of vet papier,
huishoudfolie of behangpapier
bij je papier & karton. Ze
kunnen niet gerecycleerd
worden en verstoren het
recyclageproces.
• Op het containerpark: druk
dozen goed samen! Zo kunnen
de containers optimaal gevuld
worden.
Maandelijks wordt het papier &
karton voor je deur opgehaald.
Maak maximaal gebruik van
deze dienstverlening!
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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.

Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter IGEAN

Thuiscomposteren… iets voor jou?

en hoe je de inhoud van een compostvat moet beluchten. Je leert ook de
kwaliteit van je compost te bepalen.

Schrijf je nu in voor een gratis compostcursus
Wat is composteerbaar en wat niet? Hoe kies ik tussen een compostvat,
een compostbak of een composthoop? Hoe maak ik goede compost?
Hoe gebruik ik compost? Het antwoord op deze en vele andere vragen
krijg je tijdens de compostcursus. Een ervaren lesgever leert je in 3 lessen
de basiskneepjes van het composteren.

Dit voorjaar organiseert IGEAN in samenwerking met de Vlaamse
Compostorganisatie VLACO 4 compostcursussen.

Les 1: theorie
Als je rekening houdt met enkele basisregels, is composteren helemaal
niet moeilijk.
Les 2: bezoek
Tijdens een rondleiding in Hof Ter Winkelen bekijk je de afbraakorganismen van dichtbij, krijg
je uitleg over de mogelijke toepassingen van
compost en verneem je
meer over verschillende
vormen van afvalvoorkoming in de tuin.
Les 3: praktijk
Ga zelf aan de slag
tijdens de praktijksessie.
Je ziet met eigen ogen
hoe een doeltreffende
compostbak in elkaar zit

CURSUS 1
maandag 16 april

van 9 tot 12 u.

theorie te Wommelgem

maandag 23 april

van 10 tot 12 u.

bezoek aan Hof Ter Winkelen

maandag 7 mei

van 9 tot 12 u.

praktijk te Ranst

donderdag 19 april

van 9 tot 12 u.

theorie te Wommelgem

donderdag 26 april

van 10 tot 12 u.

bezoek aan Hof Ter Winkelen

donderdag 3 mei

van 9 tot 12 u.

praktijk te Edegem

woensdag 2 mei

van 14 tot 17 u.

theorie te Wommelgem

woensdag 9 mei

van 14 tot 16 u.

bezoek aan Hof Ter Winkelen

woensdag 16 mei

van 14 tot 17 u.

praktijk te Brecht

donderdag 26 april

van 19.30 tot 22.30 u.

theorie te Wommelgem

zaterdag 5 mei

van 10 tot 12 u.

bezoek aan Hof Ter Winkelen

zaterdag 12 mei

van 9 tot 12 u.

praktijk te Brecht

CURSUS 2

CURSUS 3

CURSUS 4

Wil je je inschrijven voor een gratis compostcursus?
Vul het formulier in op www.igean.be. Indien je 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.

Dalende restafvalcijfers –
je sorteerde nog nooit zo goed!

Bestrijdingsmiddelen:
zonder is gezonder!

De restafvalcijfers zijn dé waardemeter voor de sorteerinspanningen van ons allemaal. Het restafval is de som van al het
afval dat we niet sorteren:
1. het huisvuil
2. het grofvuil
3. het afval van de straatvuilbakjes
4. het verkeerd gesorteerde en dus niet recycleerbare PMD.
In 2008 bedroeg het restafvalcijfer van IGEAN nog 136 kg per
inwoner per jaar. In 2010 is dit met meer dan 10 % gedaald tot 123
kg per inwoner per jaar. Nooit eerder sorteerden jullie zo goed!

Je gemeente is al sinds 2004 verplicht het gebruik
van chemische bestrijdingsmiddelen af te bouwen.
Ook de land- en tuinbouwsector streeft meer en meer
naar een rationeel gebruik van onkruidverdelgers en pesticiden. Maar ook jij
kan je steentje bijdragen en minder van deze giftige en schadelijke goedjes
het milieu insturen.
Er bestaan immers heel wat alternatieven om van ongedierte en andere
kwalen in huis en tuin af te geraken en dit zonder de natuur én je eigen
gezondheid grote schade te berokkenen.

Diftar werkt!
Diftar, of gedifferentieerde tarifering, is beter bekend als
‘de vervuiler betaalt’. Dit betekent dat je moet betalen voor
bijvoorbeeld je restafvalzakken of bepaalde afvalstoffen op het
containerpark. Diftar is een eerlijker systeem dan de algemene
huisvuilbelasting uit het verleden, waarbij je ‘schijnbaar’ gratis
restafvalzakken had of nooit moest betalen op het containerpark.
Met diftar word je beloond indien je afval voorkomt en
goed sorteert. Diegenen die het niet zo nauw nemen met
afvalpreventie en -sortering draaien zelf op voor de kosten.
Enkele tips om (rest-)afval te voorkomen:
1. Sorteer je afval!
2. Vermijd individueel verpakte producten.
3. Koop drank in glazen statiegeldflessen.
4. Composteer je eigen GFT+-afval. Het is minder werk dan je
denkt.
5. Breng nog bruikbare of makkelijk te repareren goederen
naar de Kringwinkel.
6. Koop ook eens iets in de Kringwinkel. Originaliteit is niet
duur. Bovendien bespaar je met tweedehands materiaal
kostbare energie en grondstoffen.

TIPS
1. Last van bladluizen?
Met een krachtige waterstraal kan je heel wat bladluizen van de plant
spuiten.
2. Geef onkruid geen kans!
Plant bodembedekkers of strooi een dikke mulchlaag van compost of
houtsnippers.
3. Hark bij warm weer.
Hark bij voorkeur bij warm weer zodat de losgeharkte plantjes snel
opdrogen.
4. Bescherm egels en vogels, de natuurlijke vijanden van de slak!
Egels en vogels eten graag slakken. Richt uw tuin daarom diervriendelijk
in door nestkastjes te hangen of door een heg of houtkant aan te planten.
Heb je toch last van slakken, gebruik dan scherp zand en sparrennaalden.
Deze zijn niet aangenaam voor weke slakkenbuikjes.
Meer informatie en nuttige tips vind je op www.zonderisgezonder.be.

BELANGRIJK!
• Bewaar de bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk in de originele
verpakking en sluit de verpakking goed af. Zo kan dit giftige goedje
achteraf juist gesorteerd worden en voorkom je ongewenste reacties
door menging met andere producten.
• Heb je nog giftige goedjes in huis die je niet
meer wenst te gebruiken, of vind je bij een grote
kuis nog lege verpakkingen terug en restjes
pesticiden uit een ver verleden? Je kan restjes
van bestrijdingsmiddelen en lege verpakkingen
van huishoudelijk gebruik gratis kwijt op het
containerpark bij het Klein Gevaarlijk Afval
(KGA) of bij de chemokar. Erkende ophalers
brengen dit klein gevaarlijk afval naar erkende
verwerkingsinstallaties voor verbranding in
speciale ovens met energierecuperatie. Op die
manier worden de bestrijdingsmiddelen veilig
verwerkt en haalt men er nog elektriciteit uit ook!
• Gooi restjes en verpakkingen van
bestrijdingsmiddelen nooit bij het restafval!
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