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Voorwoord

Glasbollen netjes houden,
toch niet zo moeilijk?

Voorkomen van afval is erg belangrijk. Dat dit
thema ook op school de nodige aandacht krijgt,
blijkt uit de massale belangstelling van de lagere
scholen voor de vorige afvalkrant.
Ook op onze oproep om een compostcursus te
volgen, werd door velen gereageerd. Tijdens de cursus worden
de kandidaten ingewijd in de wondere wereld van het
thuiscomposteren. Een voortgezette opleiding tot compostmeester
maakt van u een specialist die anderen helpt en stimuleert bij het
thuiscomposteren. U kan de compostmeesters ook aan het werk
zien tijdens één van de talrijke activiteiten in het kader van
‘Juni Compostmaand’.
Ondanks al deze gewaardeerde inspanningen blijft het sluikstorten
in de gemeenten één van de meest storende problemen. Vooral
rond de glasbollen staat regelmatig afval dat er niet thuishoort. Een
kleine inspanning van iedereen resulteert in een proper straatbeeld.
Tenslotte geven we in deze afvalkrant een aantal efficiënte tips om
ongedierte te vermijden … zonder bestrijdingsmiddelen.
Zo kunnen we opgeruimd en milieuvriendelijk de zomer tegemoet
gaan.
Luc Vuylsteke de Laps
voorzitter

Juni Compostmaand
Beginnen uw groene vingers ook te kriebelen? Noteer dan
zeker de activiteiten in het kader van ‘Juni Compostmaand’ in
uw agenda. U leert er natuurlijk en afvalarm tuinieren.
Het resultaat is een levendige tuin
waar de natuur zelf het werk doet.
Deze zomer vindt voor
de tweede maal ‘Juni
Compostmaand’ plaats,
een maand waarin de
compostmeesters en hun
verhaal centraal staan.
In heel Vlaanderen
organiseren de
compostmeesters
demonstraties, workshops,
uiteenzettingen en
tentoonstellingen. ’Afval brengt
leven in de tuin’ is het centrale thema
van ‘Juni Compostmaand 2005’. Een lieflijk verhaal dat geen
enkele tuinier met een hart voor z’n tuin onberoerd laat. Of wat
dacht u van minder snoeien, zodat insecten en vogels zich te
goed kunnen doen aan de zaden van de struiken; van dode
stengels laten staan die een beschutting vormen voor insecten
en mooi berijmen in de winter of van takkenwallen vlechten met
snoeihout, om egels een overwinterplaats te bieden?
Het resultaat is niet enkel een mooie tuin waar de natuur zelf
het werk doet, maar ook heel wat minder tuinafval.
Om te weten welke activiteiten plaatsvinden, kan u de
Vlaamse Infolijn bellen op 0800 - 3 02 01 of bezoek
www.vlaco.be.

Glazen flessen, bokalen en flacons
kunt u kleurgescheiden in de
glasbollen deponeren.
Handig niet?
Toch zijn er enkele knelpunten …
SLUIKSTORT
Spijtig genoeg laten sommige
burgers ook afval naast de
glasbollen achter.
Maar al te vaak slingeren zakken, dozen of andere
afvalsoorten (elektrotoestellen, matrassen, vlak glas, …)
naast de glasbollen. Sommigen zetten zelfs hun glas gewoon
naast de glasbol in plaats van het erin te stoppen! Dit is
sluikstorten en getuigt van weinig burgerzin. Bovendien is dit
gevaarlijk: het glas rond de glasbollen is vaak gebroken en
de scherven kunnen verwonden. Als u dan ook bedenkt dat
er in de omgeving van glasbollen kinderen kunnen spelen …
Is de glasbol vol? Zet uw flessen en bokalen niet naast de
glasbol! Stop ze in een andere glasbol in de buurt, deponeer
ze op het containerpark of neem ze terug mee en steek ze
bij een volgende gelegenheid in de glasbol. Een volle glasbol
of een sluikstort rond de glasbol kunt u melden aan de
milieudienst van uw gemeente of aan de milieulijn van
IGEAN milieu & veiligheid (03-350 08 14).
Sluikstorten wordt gecontroleerd door de politie en bestraft
met hoge boetes! Bovendien kost het opruimen ervan geld
en uiteindelijk bent u het die dit betaalt.
CORRECT SORTEREN
Respecteer de sorteerregels!
Correct gesorteerd glas kan
perfect gerecycleerd worden.
De glasbollen zijn uitsluitend
bestemd om er glazen flessen,
bokalen en flacons in te
deponeren.
Volgende zaken horen NIET in de
glasbol:
vlak glas zoals ruiten en spiegels, porselein en aardewerk,
pyrex, lampen en TL-lampen, stenen flessen en kruiken,
opaalglas, kristal, deksels en doppen.
De aanwezigheid van deze voorwerpen bemoeilijkt de
recyclage en brengt hoge kosten met zich mee.
KLEURSCHEIDING
Volg de aanduidingen op de glasbollen om te weten waar u
het wit glas en het gekleurd glas moet inwerpen.
Kleurscheiding is uiterst belangrijk voor de recyclage. Enkel
van zuiver wit glas, kan opnieuw wit glas gemaakt worden.
Ook bij de lediging van de glasbollen in de vrachtwagen,
blijft de kleurscheiding gerespecteerd, in tegenstelling tot wat
sommigen denken. De glasbollen hebben een uitklapbare
bodem (in twee delen voor de duo-glasbollen) waardoor het
wit en gekleurd glas elk in een apart compartiment van de
vrachtwagen kunnen worden geledigd. In het recyclagebedrijf
lost de vrachtwagen zijn inhoud afzonderlijk op twee stapels:
het wit glas aan de ene kant en het gekleurd glas aan
de andere kant.
TOT SLOT …
wordt van u slechts een kleine inspanning gevraagd: stop uw
glazen flessen, bokalen en flacons kleurgescheiden in de
glasbol, en laat niets errond slingeren. Het is zoveel
aangenamer in een propere omgeving!

4e jaargang, juni 2005
milieu & veiligheid

1
2
3
4

2 Breng het afval zo vers mogelijk aan
Het keuken- en tuinafval wordt best zo vers mogelijk op de
composthoop of in het compostvat aangevoerd. Vermeng het
met het reeds aanwezige materiaal om uitdrogen te vermijden.
Zorg dat ‘groen’ materiaal (bv. gras, fruitresten) steeds vermengd
wordt met ‘bruin’ materiaal (bv. stro, takjes, bladeren).
3 Voeg geen te grof materiaal toe
Hoe kleiner het afval, hoe gemakkelijker de organismen het
kunnen afbreken. Knip stengels van bloemen, planten en twijgjes
in korte stukjes. Snoeihout en ander grof materiaal worden best
met een hakselaar verkleind.
4 Meng het materiaal goed
De micro-organismen (bacteriën, schimmels, …) en kleine
beestjes (wormen, …) die voor de afbraak zorgen, hebben
voedsel, water en lucht nodig. Goed composteren betekent dan
ook vooral droog en stug afval (‘bruin’) mengen met water- en
voedselrijk materiaal (‘groen’). Het droge afval zorgt dan voor de
luchtcirculatie en het natte afval voor het water en het voedsel.
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5 Pas op voor grote hoeveelheden ineens
Voeg geen te grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal in één
keer toe. Grote hoeveelheden gras of bladeren kunt u gerust
uitstrooien tussen struiken en bomen. Deze vormen immers een
ideale mulchlaag (deklaag) die de groei van onkruid tegenhoudt.
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6 Hou een oogje in het zeil
Hoewel het composteringsproces in uw composthoop, -bak of
-vat een natuurlijk proces is, houdt u best een oogje in het zeil.
Let er op dat het materiaal niet uitdroogt door de wind of te nat
wordt door teveel ‘groen’ materiaal.
7 Zorg voor een goede beluchting
Het composteringsproces wordt sterk bevorderd door
de compost te beluchten. Als u
met een composthoop of een
-bak werkt, moet u de compost
omzetten. Bij een composthoop
doet u dat met een riek. Als u
met compostbakken werkt,
verplaatst u de inhoud van de
ene bak naar de andere. In een
compostvat gebruikt u minstens
éénmaal per week de
beluchtingsstok.

STRIJD TEGEN MUIZEN , MUGGEN , VLIEGEN , WESPEN ,

ZONDER

…

CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN

Om verlost te geraken van ‘ongewenste dieren’, zetten we vaak de
grote middelen in. Toch zijn chemische bestrijdingsmiddelen
(pesticiden) niet ongevaarlijk. Ze hebben niet alleen een kwalijke
invloed op ons leefmilieu maar ook op onze eigen gezondheid.
U vindt hieronder milieuvriendelijkere manieren om deze beestjes uit de
buurt te houden.

Minder muggen
• Zorg voor een degelijk deksel op de regenton,
goed afwaterende goten en een goede afsluiting
van de regenwaterput.
• Plaats vliegenramen in vensters en deuren.
Zorg dat ze in goede staat zijn.
• Steek het licht niet aan vooraleer alle vensters en
deuren zonder vliegenraam gesloten zijn.
• Boerenwormkruid, citroenmelisse en notenbladeren hebben een
natuurlijke, afwerende werking.
• Smeer citronellaolie op de huid of breng het aan op uw kleding.
• De vliegenmepper bewijst bij de bestrijding van muggen ook goede
diensten.
• Zorg voor tocht door twee ramen tegenover elkaar open te zetten.
Dat jaagt de muggen weg.

Vervelende vliegen
• Beperk de toegangswegen tot het huis.
Dicht spleten en kieren. Plaats vliegenramen in
vensters en deuren.
• Beperk de voedingsbronnen voor vliegen:
sluit etenswaren goed af, laat geen etensresten
achter op tafel, in de keuken, spoel lege
verpakkingen en flessen van zoete dranken uit.
• Plaats de composthoop niet vlak bij het huis.
• Zet het kippenhok achteraan in de tuin, want kippen zorgen voor
vliegen.
• Gebruik een vliegenmepper.
• Zet vallen in de tuin. Een val bestaat uit een potje gevuld met een
zoete vloeistof zoals limonade of siroop. Vliegen, maar ook wespen
verdrinken hierin. Plaats de vallen in de zon.

• Zorg voor hindernissen: scherp zand en
sparrennaalden zijn niet aangenaam voor weke
slakkenbuikjes.
• Bescherm jonge plantjes door er een scherpe
plastic rand rond te zetten, bijvoorbeeld een
plastic fles of een potje zonder bodem.
Ook andere verticale hindernissen rond een
groenteperceel bemoeilijken de doorgang voor slakken.
• De bierval trekt heel wat slakken aan. Gebruik een glazen of plastic
potje. Graaf het in tot de bovenkant gelijk komt met het
grondoppervlak. Vul het potje voor een derde met bier. De vallen
moeten tegen de regen beschermd worden met een dakje,
bijvoorbeeld een omgekeerd potje met toegangsopeningen.
Zonder dakje wordt het bier verdund met water en verliest het zijn
aantrekkingskracht. Slakken hebben een voorkeur voor bruin bier.

Muizen in het huis of in de tuin?
• Voedsel in huis lokt muizen. Sluit daarom voedselvoorraden goed af.
• Zorg er ook voor dat muizen uw huis niet binnenkomen.
Dicht openingen die als ingang voor muizen kunnen dienen.
• Vallen en klemmen bestaan in vele soorten. Graankorrels of kaas zijn
goede lokmiddelen. Bevuil de klem niet met mensengeur. Wrijf uw
handen in met aarde of draag handschoenen.
• Pauwen houden de tuin vrij van muizen. Katten en heel wat honden
jagen graag op muizen.
• Voorkom zoveel mogelijke schuilplaatsen voor muizen.
• Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop. Op de
composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net
muizen en ratten aan.
• Hang nestkastjes op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen
(in landelijk gebied). Dat zijn de natuurlijke vijanden van muizen en
ratten. Zij houden de populatie onder controle.
• Half in de grond ingegraven, opstaande flessen zonder dop maken
door de wind een vervelende fluittoon waar muizen niet van houden.
• Met de bladeren van de vlierstruiken of brandnetels kunt u een
aftreksel maken. Laat een mengsel van 1 kg bladeren en 10 liter
water 10 dagen staan. Het ruikt niet lekker, ook niet voor muizen.
Giet de gier onverdund in de gangen van de muizen zodat de geur
ze verjaagt.

Slakken aan de sla?
• Op droge grond kunnen slakken zich moeilijk verplaatsen. Door
herhaaldelijk hakken droogt het bovenste laagje van de grond uit.
• Laat kippen en eenden vóór het zaaien in de moestuin los.
Ze ruimen heel wat slakken op.

Voor meer informatie kan u de website www.zonderisgezonder.be
raadplegen of de gratis brochures bestellen via de Vlaamse Infolijn
0800-3 02 01.
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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.

7 tips om goede compost te maken

1 Start in het voorjaar, de zomer of de herfst
Een composthoop bij vriesweer opzetten heeft weinig zin omdat
het composteringsproces dan moeilijk op gang komt.
Behoed een composthoop of open bak ook voor hevige regen.

