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Dit is géén reclamedrukwerk, dit is een informatieblad !

Voorwoord
De ophaling en verwerking van diverse
afvalfracties is één van de vele taken die de
intercommunale IGEAN uitvoert voor de
aangesloten gemeenten. Daarnaast willen we
samen met de gemeenten afval voorkomen.
Een manier om hiertoe bij te dragen, was de
uitgave van onze eerste afvalkrant in oktober
2002. Met deze intercommunale krant willen
we in de hele IGEAN-regio informatie op
uniforme wijze verspreiden, wat een duidelijk

Papier & karton
Wees zuinig met papier
- Schrijf langs de twee zijden van een blad;
een papierbesparing van maar liefst 50%.
- Gebruik de blanco zijde van papier dat maar
aan één kant beschreven of bedrukt is als
kladpapier. Maak er handige notitieboekjes
van door er een nietje in te slaan.
- Is het nodig om het boodschappenlijstje op
een nieuw blad te noteren?
Een gebruikte enveloppe kan ook!
- Kopieer en print zoveel mogelijk dubbelzijdig.
- Print geen documenten af die ook op uw
PC staan. Dubbel klasseren is meestal
overbodig.

en eenvormig afvalbeleid ten goede komt.
Ook in deze tweede editie vindt u weer heel
wat informatie en tips.We besteden aandacht
aan de compostmeesters en de selectieve
inzameling van papier en karton. Door thuis te
composteren en correct te sorteren, kunnen
we, samen met u, de afvalberg verkleinen.
Luc Vuylsteke de Laps
voorzitter

Welke papiersoorten
mag u aanbieden?
Papieren en kartonnen verpakkingen, papieren
zakken, kartonnen dozen, tijdschriften, kranten
en advertentiebladen, boeken, catalogi,
telefoonboeken, computer- en kopieerpapier,
schrijfpapier, brieven en omslagen (zonder
plastic)

Welke papiersoorten
mag u NIET aanbieden?
Vervuild of vet papier, broodzakken,
aluminiumfolie, cellofaanpapier, behangpapier,
papier met een plastic laagje, etiketten,
zelfklevers, carbonpapier, drankkartons

Hoe biedt u het papier aan?
Zorg ervoor dat het aangeboden papier en
karton zuiver is.Verpak het in kartonnen
dozen of in stevige papieren zakken of bied
het papier en karton aan, samengebonden met
natuurtouw.
Let erop dat de pakketten en/of dozen niet te
zwaar zijn.
Vouw lege kartonnen dozen (die u niet
gebruikt om het papier in aan te bieden)
samen en/of versnijd ze tot handelbare
afmetingen.

Wat gebeurt er met
het ingezamelde oud
papier en karton?

Het oud papier en karton dat u niet kan
voorkomen, geeft u elke maand mee met de
ophaling aan huis. Hiervoor zorgen de
ophalers en/of verenigingen. Ook naar het
containerpark kan u oud papier en karton
brengen.

Het oud papier en karton
wordt eerst naar een
sorteercentrum gebracht
waar de verschillende kwaliteiten
(kranten en
tijdschriften, bont,
karton en
kantoorpapier)
manueel worden
gescheiden.
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Daarna worden de gescheiden papiersoorten
in balen geperst en naar verschillende
papierfabrieken gebracht. Hier wordt het oud
papier gemengd met water zodat de vezels
vrijkomen. Deze grijsachtige brij wordt, indien
vereist, ontinkt.
De vezels worden op een lopende band
opgevangen. Die bestaat uit een zeefdoek waar
het water doorheen wordt gezogen, zodat
enkel de vezels behouden blijven.
Het vezelpatroon ontstaat geleidelijk en wordt
eerst geperst en dan gedroogd.
Van het grootste deel van deze pulp maakt
men krantenpapier, karton en sanitair papier.
Om de kwaliteit te verbeteren wordt houtpulp
toegevoegd.

Anti-reclamestickers
Een deel van het oud papier dat u voor de
inzameling buiten zet of aanbiedt op het
containerpark, had u eigenlijk helemaal niet
gevraagd. Het zijn reclamefolders die “zomaar”
in uw brievenbus belanden en voor een hoop
papierverspilling zorgen.
Om ongewenste advertentiebladen te
vermijden, kleeft u een sticker op uw
brievenbus. Informeer bij de gemeentelijke
milieudienst naar deze anti-reclamestickers.
Wil u ook het geadresseerd reclamedrukwerk
vermijden, laat uzelf dan registreren in het
Robinsonbestand. Marketingbedrijven die
aangesloten zijn bij het Marketing Verbond
zullen uw naam dan niet meer selecteren voor
hun reclameboodschappen.
Robinsonbestand: Belgisch Direct Marketing
Verbond, Buro & Design Center, Heizel
Esplanade B46, 1020 Brussel (tel. 02-477 17 97)
of het gratis nummer 0800-91 886.
Registratie op de Robinsonlijst kan ook via
www.robinsonlijst.be of via een
inschrijvingsformulier dat u aanvraagt bij de
Vlaamse infolijn (tel. 0800-3 02 01)
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Compostmeesters…
wie zijn ze en wat doen ze?

U wil beroep doen
op een compostmeester?
Neem contact op met de gemeentelijke milieudienst of met IGEAN.
Zij verwijzen u door naar een compostmeester in uw buurt.

U wil meer weten
over thuiscomposteren?
In 2003 start IGEAN in samenwerking met Vlaco met een nieuwe
compostcursus. Deze cursus omvat drie sessies van drie uur: een sessie
theorie, een sessie praktijk en een bezoek aan een demonstratieplaats.
Zo krijgt u een goed inzicht in het composteren en noties over afvalarm
tuinieren.

U wil zelf compostmeester worden?
Na de compostcursus kan u aansluiten bij de compostmeesters in uw
gemeente om ervaring op te doen en na te gaan of u zich verder wil
engageren als compostmeester. Hebt u de smaak echt te pakken, dan kan u
nog een opleiding tot compostmeester volgen. Deze opleiding gaat dieper
in op specifieke compostthema’s en op ecologisch tuinbeheer. U leert er
problemen oplossen en er wordt eveneens aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden.Als compostmeester gaat u dus een engagement aan:
u bent bereid om u een paar uur per maand in te zetten in uw gemeente.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een compostcursus?
Geef uw naam, adres en telefoonnummer op bij de
gemeentelijke milieudienst of bij IGEAN.
De praktische informatie (data en plaats van de lessen)
bezorgen wij u later.
Let wel op: het aantal inschrijvingen is beperkt.

Wil u meer weten over dit alles of hebt u nog vragen, neem dan contact op
met de milieudienst van uw gemeente of met de IGEAN milieulijn op het nummer 03-350

08 14.

Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt
Een gemiddelde Vlaming produceert zo maar
eventjes 562 kg afval per jaar. Ondanks alle
acties voor afvalpreventie blijft deze
hoeveelheid stijgen.
Goed nieuws is dat steeds meer van dit afval
selectief wordt ingezameld om het nadien te
recycleren. Jammer dat sorteren geen
olympische discipline is, want met een
gemiddelde van 370 kg selectief ingezameld
afval per jaar behoort de Vlaming tot de
wereldtop. De overige 192 kg is restafval dat
moet worden ‘verwijderd’: 70% daarvan
wordt verbrand, 30% gestort.

De ingezamelde fracties worden vervolgens
gezuiverd omdat het afval niet steeds even
zorgvuldig gesorteerd wordt. Een procedure
die op haar beurt energie verbruikt en voor
afval zorgt.Tenslotte is er een afzetmarkt
nodig voor het gerecycleerde materiaal.
Gerecycleerd plastic kent slechts beperkte
toepassingen: zitbanken, rioolbuizen,
verkeerspaaltjes enz.
Kortom, recycleren is goed maar preventie is
beter.Afvalpreventie is ervoor zorgen dat er
geen afvalstoffen ontstaan.

2. Kies bewust voor producten die langer
meegaan, die bij gebruik geen afval
produceren of na gebruik niet voor teveel
afval zorgen.
3. Als u toch producten koopt die afval
veroorzaken, kies dan voor producten met
minder schadelijk of makkelijk te
recycleren afval.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen.
Maatregelen hoeven niet altijd spectaculair te
zijn.Voor afvalpreventie is elke stap er een!

Sorteren en recycleren

Wie afval vermijdt,
moet het niet kwijt
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1. Laat u niet verleiden tot de aankoop van
overbodige producten. Denk eraan: wat u
niet aankoopt, moet u niet kwijt.

4. Opteer voor statiegeldflessen, oplaadbare
batterijen, katoenen zakdoeken.Toestellen
waar je op uitgekeken bent maar die nog
functioneren, brengt u naar het
kringloopcentrum.

Maar goed dat steeds minder afval moet
verwijderd worden, want vooral die laatste
192 kg zullen onze toekomstige generaties
nog lang terugvinden in lucht, fauna en flora.

De recyclage van het grootste deel van ons
afval betekent een hele stap vooruit.Toch is
recyclage niet de ideale oplossing voor ons
milieu. Om afval te recycleren moet je het
eerst ophalen. Dat betekent transport vanaf
de woning naar de overslag- of sorteerinrichting. De afvalstoffen moeten ook nog
naar de recyclage-inrichting worden gebracht.
Ook hier komt heel wat transport bij kijken.
Vele verwerkingsinstallaties liggen immers in
het buitenland.

Doe mee aan afvalpreventie:

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

Compostmeesters zijn vrijwilligers die
door de gemeente of door IGEAN in
samenwerking met Vlaco worden
opgeleid tot "specialisten" in het
composteren en in het voorkomen
van organisch afval. Samen met de
gemeentelijke milieudienst en
ondersteund door IGEAN promoten
ze het thuiscomposteren in hun
gemeente.
Ze hebben ook aandacht voor het
afvalarm (kringloop)tuinieren.
In vele gevallen beschikken de
compostmeesters over een
demonstratieplaats waar ze u op
geregelde tijdstippen laten
kennismaken met de praktijk van het
thuiscomposteren. Ze komen op
bezoek als u compostproblemen
hebt, zijn vaak ook telefonisch bereikbaar, bemannen stands op jaarmarkten
of bezoeken scholen waar ze de kinderen leren composteren.

