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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord

Nieuwe glasbollen in de IGEAN-regio

Meer dan 95 % van het glasafval wordt selectief ingezameld. In
2012 werd er in het samenwerkingsgebied van IGEAN 15.930 ton
glazen flessen en bokalen selectief ingezameld waarvan 9.387 ton
gekleurd glas en 6.543 ton wit glas. Een mooi resultaat! IGEAN
vervangt momenteel de glasbollen. Hopelijk kunnen we met deze
mooie bollen het sorteerresultaat nog verder verbeteren.

In 26 gemeenten van het
samenwerkingsgebied
wordt
het hol glas ingezameld in
glasbollen. Alle glasbollen zullen
door IGEAN en Fost Plus in het
voorjaar van 2013 vervangen
worden. Veel glasbollen zijn
immers versleten.

Verder vind je in deze afvalkrant ons jaarlijks aanbod aan
compostcursussen. Composteer je je groente-, fruit en tuinafval
niet zelf, maar geef je dit mee met de GFT+-inzameling, volg dan
de sorteerregels. We ervaren spijtig genoeg dat nog niet iedereen
deze voldoende kent. Je vindt ze terug op je ophaalkalender of op
www.igean.be.
IGEAN organiseert ook voor de 7 keer een actie voor de sanering
van oude stookolietanks. In het artikel op de achterzijde lees je hoe
je je oude stookolietank op een gemakkelijke en voordelige manier
buiten gebruik kan stellen.
de

Jos Van Hoydonck
directeur-zaakvoerder IGEAN

Dubbelwandig =
minder lawaai
Nieuw is dat de nieuwe
glasbollen dubbelwandig zijn om de geluidshinder maximaal te beperken!
Verder zijn ze nog steeds voorzien van geluidswerende inwerpopeningen
met rubberen flappen. Elke glasbol heeft 4 inwerpopeningen, 2 aan elke
zijde. Twee openingen zijn voor gekleurd glas, de andere twee enkel
voor wit glas. Werp je glas aan de juiste kant in de glasbol zodat we het
optimaal kunnen recycleren.

Wil je leren composteren?

Fost Plus vertegenwoordigt de verpakkingsindustrie
die wettelijk verplicht is om het huishoudelijk
verpakkingsafval terug in te zamelen, te sorteren en
te recycleren.

Kijk dan snel naar ons cursusaanbod op de achterzijde!

Respect voor de vuilnisman!
Elke dag, in weer en wind, staat de
vuilnisman voor je klaar. Restafval,
PMD, papier & karton… alles
verdwijnt netjes in de vuilniswagen.
Dat verdient respect!
Een vuilnisman moet ogen op zijn
rug hebben. Niet alleen moet hij de
straat afspeuren naar containers,
zakken of dozen. Hij moet ook het verkeer goed in het oog houden.
Honderden keren per dag moet hij de straat oversteken om alles
netjes in de vrachtwagen te gooien.
Jammer genoeg krijgen vuilnismannen soms te maken met
agressie: verbale agressie, soms fysiek geweld, maar zeker en
vast ook verkeersagressie!
Niemand vindt het leuk om achter de vuilniswagen ‘te hangen’,
maar dat is geen excuus voor onveilig rijgedrag. Heb geduld en
steek de vrachtwagen rustig voorbij wanneer het mogelijk is.

Wat met kapotte lampen en oude
armaturen?
TL-lampen en spaarlampen bevatten gevaarlijke stoffen zoals kwik.
Ze worden daarom beschouwd als klein gevaarlijk afval. Gooi ze dus
niet bij het restafval, maar breng ze naar het containerpark. Erkende
verwerkers halen ze daar op voor recyclage.
Gloeilampen, halogeenlampen en LED’s bevatten geen gevaarlijke
stoffen of gassen. Als ze stuk zijn, gooi je ze bij het restafval.
Deze lampen worden niet aanvaard op het containerpark.
Je kan alle oude of kapotte verlichtingsarmaturen gratis naar het
containerpark brengen en bij de afgedankte elektrische en elektronische
apparaten sorteren.
Wat is een armatuur?
Een armatuur is een
draagconstructie
met
een fitting voor één of
meerdere lichtbronnen en
met een elektriciteitssnoer.
Denk aan een luchter,
een staande lamp, een
bureaulamp, maar ook aan
gevel- en tuinverlichting.

Maak het werk van de vuilnisman wat gemakkelijker en
bied je afval correct aan
• Bied je afval tijdig aan. Raadpleeg je ophaalkalender voor de
juiste uren.
• Zorg ervoor dat het afval goed zichtbaar is voor de ophalers.
• Zet containers steeds met het handvat naar de straat.
• Heb geduld voor het werk van de ophalers indien je deze
passeert met je wagen. Wees voorzichtig indien je 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.
• Klein Gevaarlijk Afval hoort niet thuis bij het restafval! Je kan
het gratis naar het containerpark of de chemokar brengen.
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De nieuwe glasbollen zullen nog steeds worden geledigd bij een
vullingsgraad van 75 %. Het is aan de ophaler zelf om dit in het oog te
houden. De glasbolsite wordt ook minstens wekelijks gereinigd.

Welk afval uit keuken
en tuin kan je zelf
composteren?

GFT+ goed sorteren om te
composteren

Veel werk vraagt thuiscomposteren niet. Zo
nu en dan het materiaal omzetten om het te
beluchten. De rest doet de natuur. Het resultaat: compost van een goede kwaliteit, zonder
dat het je een cent kost.
Meer tips en info: www.thuiscomposteren.be
Wel composteren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niet composteren

bladeren en naalden
tuin- en snijbloemen
fruitresten en -schillen
gazonmaaisel – goed mengen met
ander materiaal!
haagscheersel, snoeihout, takken –
verkleind
hakselhout
hooi en stro
mest en uitwerpselen van planteneters
en vogels
noten, fruitpitten, zaden en granen
onkruid
plantenresten uit groente- en siertuin
theebladeren, theezakjes, cichorei,
koffiefilters en koffiedik, keukenrol

• gekookt of bereid voedsel
• dierlijke producten zoals beenderen,
vleesresten, charcuterie, haar
en pluimen, kattenbakvulling,
mosselschelpen, ...
• graszoden
• inerte materialen zoals aarde, as, kalk
en synthetische materialen
• houtskool
• timmerhout, houtvezel, kurk
• stof uit de stofzuigerzak
• uitwerpselen van vleeseters
• bioplastics
• compoststarters en -versnellers

Thuiscomposteren…iets voor jou?

Vinden de compostwormen de weg naar je tuin niet, dan zorgt IGEAN
ervoor dat het GFT+ bij je thuis wordt opgehaald. Het groente, fruiten klein tuinafval wordt samen met het niet-recycleerbaar papier zoals
papieren servetten, papieren koffiefilters en slagerspapier in de installaties van IGEAN te Brecht verwerkt tot compost en groene stroom.
De kwaliteit van de compost hangt niet alleen af van het verwerkingsproces, maar vooral van de kwaliteit van het aangeboden GFT+.
Het is dus belangrijk dat je goed sorteert! Alleen op die manier kan
de IGEAN-compost bekroond blijven met het Vlaco-label. Dit label
verzekert dat de compost voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
Volgende zaken vinden we spijtig genoeg ook in het GFT+ terug.
Ze horen er echter niet in thuis.
Assen uit
kachel, open
haard of
barbecue
WEL restafval

Mosselschelpen
WEL restafval

Groot en niet
verhakseld
tuinafval
WEL groenafval op het
containerpark

Kattenbakvulling
WEL restafval

Je vindt de sorteerregels van het GFT+ op www.igean.be en op je
ophaalkalender!

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.

Oude stookolietanks: wij pakken ze aan!

Les 1: theorie
Als je rekening houdt met enkele basisregels, is composteren helemaal niet
moeilijk.

Hoe werkt het?
1. Je stelt je telefonisch of via e-mail kandidaat bij IGEAN voor het
Project Tankslag.
2. Als geïnteresseerde krijg je een invulformulier met handleiding
toegestuurd, waarop je de gegevens over de stookolietank moet
invullen. Dit formulier vind je ook terug op www.igean.be onder de
rubriek “Nieuws”.
3. Via de post milieu@igean.be bezorg je IGEAN het invulformulier.
4. Met de informatie van het invulformulier maakt IGEAN een order op
dat je bij de erkende firma moet indienen om de werken definitief
aan te vragen.
5. De oude stookolietank wordt door de erkende firma volgens de
voorwaarden van het order op afspraak (1) geopend, (2) geledigd
en gereinigd en (3) verwijderd of opgevuld.

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 en hoe je de inhoud van een compostvat moet beluchten. Je leert ook de kwaliteit van je compost te bepalen.
Dit voorjaar organiseert IGEAN in samenwerking met de Vlaamse Compostorganisatie VLACO 4 compostcursussen.
Cursus 1
maandag 15 april
maandag 22 april
maandag 29 april

van 9 tot 12 u.
van 10 tot 12 u.
van 9 tot 12 u.

theorie te Wommelgem
bezoek aan Hof Ter Winkelen te Londerzeel
praktijk te Brecht

van 9 tot 12 u.
van 10 tot 12 u.
van 9 tot 12 u.

theorie te Wommelgem
bezoek aan Hof Ter Winkelen te Londerzeel
praktijk te Ranst

van 14 tot 17 u.
van 14 tot 16 u.
van 14 tot 17 u.

theorie te Wommelgem
bezoek aan Hof Ter Winkelen te Londerzeel
praktijk te Edegem

Cursus 2
donderdag 18 april
donderdag 25 april
donderdag 2 mei

Je bent wettelijk verplicht om niet-gebruikte stookolietanks buiten
gebruik te stellen. Zo kan je bij verkoop de nodige attesten voorleggen
en vermijd je eventuele saneringskosten.
Om je te helpen, hebben IGEAN en de gemeente de handen in elkaar
geslagen. IGEAN is op zoek gegaan naar een erkende firma die tegen
de meest voordelige voorwaarden oude stookolietanks buiten gebruik
stelt.

Heb je interesse om deel te nemen? Je kan je vrijblijvend inschrijven
bij IGEAN tot 30 april 2013. Je kan het formulier downloaden via
www.igean.be of geef je naam en adres door aan IGEAN zodat wij het
je per post kunnen bezorgen.
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Peter Vernimmen
van de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN, Doornaardstraat
60, 2160 Wommelgem – milieu@igean.be of tel. 03 350 08 14.

Cursus 3
woensdag 8 mei
woensdag 15 mei
woensdag 22 mei

lediging

reiniging

Cursus 4
donderdag 25 april
zaterdag 4 mei
zaterdag 11 mei

van 19.30 tot 22.30 u. theorie te Wommelgem
bezoek aan Hof Ter Winkelen te Londerzeel
van 10 tot 12 u.
praktijk te Brecht
van 9 tot 12 u.

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.
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reiniging

opvulling
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Schrijf je nu in voor een gratis compostcursus

