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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord

Geen luiers, wel keukenafval
bij het GFT+

Uit de reacties die we kregen, bleek dat u zich wil inzetten voor een
correcte sortering maar dat er toch nog heel wat vragen zijn in verband
met de sorteerregels. In deze afvalkrant zetten we alles nog eens even
op een rijtje en geven we u een aantal praktische tips voor de inzameling
van het GFT+ en het restafval.

Hoe beter we sorteren, hoe meer afval er gerecycleerd en gecomposteerd kan worden. Zo moet er minder afval verbrand of gestort
worden en dat is een goede zaak voor het milieu.
De luiers zijn door de gewijzigde samenstelling niet meer composteerbaar en horen dus voortaan thuis bij het restafval.
Bij een recente sorteerproef van het restafval (het huisvuil) werd
echter nog veel keukenafval teruggevonden. Help het milieu een
handje en gooi uw groente- en fruitresten niet bij het restafval
maar bij het GFT+. U mag er ook niet-recycleerbaar papier zoals
broodzakken en keukenrol bij doen.

Zuiver GFT+ kan gecomposteerd worden tot kwaliteitsvolle compost.
Bij de verwerking ontstaat biogas waarmee groene stroom wordt geproduceerd. Hierdoor moet het GFT+ niet verbrand worden. Een correcte
sortering van het afval bij u thuis is dan ook erg belangrijk.
Wij streven naar minder restafval en een betere kwaliteit van het GFT+.
U doet toch ook mee?
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter
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– Luiers

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, ...
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aarde
asresten (open haard, barbecue, asbak)
beenderen
grof, ongesnipperd snoeihout
houtskool
kattenbakvulling
mosselschelpen
plastic zakjes
sauzen
stenen
stofzuigervulling en -zakken
timmerhout
vet en olie
zand
piepschuimschoteltjes van etenswaren

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

Begin oktober kondigden wij u via een extra editie
van de afvalkrant aan dat u de luiers niet meer bij het
GFT+ mag sorteren. De samenstelling van de luiers is
de laatste jaren immers sterk gewijzigd waardoor ze
niet meer composteerbaar zijn. U moet ze voortaan bij
het restafval doen.

Geen geurtje aan de lucht…
Om eventuele hinder (geur, vliegjes…) tot een minimum te beperken,
geven wij u volgende tips voor uw GFT-container:

Voor uw restafvalzak of -container houdt u best rekening met het
volgende:

1.

1.

2.

3.

4.

Plaats de container zo weinig mogelijk in de
zon.
Een krant op de bodem van de container
absorbeert vocht en zorgt ervoor dat er minder
resten na lediging achterblijven.
Een laagje droog gras of ander droog
materiaal (takjes of snijbloemen) op de bodem
van de container zorgen eveneens voor de
opname van vocht.
Wikkel uw groente- en fruitafval in
krantenpapier of in een broodzak vooraleer u het in de container
gooit. Zo blijft de container langer proper.
5. Druk het afval in de container niet
samen.
6. Dek het GFT+-afval bovenaan
af met wat krantenpapier of een
laagje gras of bladeren.
7. Bied uw container regelmatig aan
voor lediging.
8. Maak de container regelmatig
schoon met zeep of soda.
Vermijd in elk geval chloor,
desinfecterende middelen of
insecticiden.
9. Laat bij afwezigheid (bijvoorbeeld
vakantie) de container proper
achter.

Meer informatie?
Igean milieu & veiligheid

milieulijn: 03-350 08 14
milieu@igean.be

Bewaar de zak of container bij voorkeur
op een koele plaats.
2. Bied uw zak of container tijdig aan voor de
ophaling en zorg ervoor dat deze duidelijk
zichtbaar aan de straatkant staat.
3. Sorteer geen GFT+-afval bij het
restafval om onaangename geurtjes te
vermijden. Bovendien is dit beter voor uw
portemonnee.
4. Gebruik in de vuilbak in huis kleine plastic
zakjes voor het restafval en doe deze
regelmatig in de restafvalzak of –container.
5. Luiers doet u best rechtstreeks in de restafvalzak of –container,
eventueel vooraf verpakt in een plastic zakje dat u recupereert van
uw aankopen (bijvoorbeeld een zakje van charcuterie, groenten enz.).
Restafvalzakken:
6. Een grote plastic vuilbak met een
afsluitbaar deksel in de garage, in
de kelder, in het tuinhuis of buiten
zijn een praktische, propere en
quasi geurloze opbergplaats voor
de gevulde restafvalzak.
7. Door uw restafvalzak in een
gesloten plastic vuilbak te
bewaren, voorkomt u dat dieren de
zak open maken.
Restafvalcontainers:
8. Bied uw container regelmatig aan
voor lediging.
9. Maak de container regelmatig
schoon met zeep of soda. Vermijd
in elk geval chloor, desinfecterende
middelen of insecticiden.
10. Laat bij afwezigheid (bijvoorbeeld vakantie) de container proper achter.

Meer tuinplezier met minder groenafval
In de winter vraagt de tuin wat minder aandacht. Het gras hoeft niet gemaaid, de bloembakken niet gegoten,
het onkruid niet gewied. De bladeren en andere afgestorven, gesnoeide of gemaaide plantenresten vormen
een ideale voedingsbron voor bodem en planten. U kan bladeren, maaisel en afgestorven plantendelen
gewoon laten liggen of ze verzamelen en composteren. Het natuurlijke afbraakproces verloopt dan sneller.
Wij geven u alvast enkele tips om de berg groenafval te doen slinken.
Een tuin met minder groenresten vraagt minder werk en geeft meer tuingenot.
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.
Kippen zijn goede afvalverwerkers
Kippen zijn zowel in aankoop als in verzorging goedkope dieren. Wat het menu betreft, stellen de kippen
geen hoge eisen, het zijn echte alleseters. Naast een basisrantsoen van granen verorberen ze met veel
enthousiasme de tafelresten van hun gastheer. Ook van het onkruid en het grasmaaisel pikken ze graag een
sprietje mee. Bijkomend pluspunt: u beschikt een groot deel van het jaar over uw eigen verse eieren.
Bemest uw gazon met mate
Gras groeit het hele jaar door en heeft dus altijd voedsel nodig. Hoeveel, hangt af van de bodem: zand houdt
minder voedsel vast dan leem- en kleibodems. Ook het seizoen speelt een rol. ’s Winters moet u
niet extra bemesten, in de lente en zomer wel. Zeef, om te bemesten, uw verteerde compost fijn en
strooi dat op het gras, of gebruik traagwerkende organische meststoffen voor uw gazon. Bemest wel
steeds met mate. Het is de bedoeling dat uw gazon mooi groen en gezond blijft, niet dat uw gras zo
snel mogelijk groeit!
Meer effect met minder gazon
Beperk de oppervlakte aan gazon. Vervang een stukje gazon door een juiste combinatie van
bodembedekkers, vaste planten en struiken. Dat bespaart meteen maaiwerk en dus ook de
hoeveelheid maaisel.
Wenst u meer informatie over thuiscomposteren of kringlooptuinieren?
Neem dan een kijkje op www.thuiscomposteren.be of informeer bij IGEAN milieu & veiligheid,
de milieudienst of de compostmeesters in uw gemeente.
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