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Voorwoord

Thuiscomposteren… iets voor u?

Om de diverse afvalstoffen optimaal
in te zamelen en te verwerken,
zoekt IGEAN milieu & veiligheid
voortdurend naar de beste
technieken. Wij houden hierbij
rekening met het milieu in het algemeen en met
de mobiliteit in het bijzonder. Zo werd op onze site
in Edegem een hal gebouwd waarin het GFT-afval
en groenafval uit de zuidelijke regio wordt
overgeslagen. De ophaalwagens die deze
afvalstoffen in de gemeenten inzamelen, brengen
het afval naar de overslagplaats. Daar wordt het in
grote hoeveelheden afgevoerd naar de
verwerkingsinstallaties in Brecht. IGEAN milieu &
veiligheid vermijdt op die manier dat elke
ophaalwagen met een beperkte lading, een grote
afstand moet afleggen. Een win-win-situatie, zowel
voor de ophalers als voor het milieu.
Op 7 juli 2006 werd de nieuwe hal in Edegem in
aanwezigheid van minister Peeters officieel
geopend. Op datzelfde ogenblik werd gestart met
de afbraak van de oude verbrandingsoven, die ook
nog op deze site staat, maar eind 1997 vrijwillig
gesloten werd.
Een bladzijde wordt omgeslagen, een nieuw wit
blad ligt klaar.

Begin oktober start IGEAN milieu & veiligheid in samenwerking met Vlaco vzw
(Vlaamse Compostorganisatie) met nieuwe compostcursussen. Deze cursussen
zijn bedoeld voor volwassenen en omvatten 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.
Cursus 1
di 3/10
VM
di 10/10 VM
di 17/10 VM

Cursus 2
ma 2/10
ma 9/10
ma 16/10

Cursus 3
di 3/10
za 7/10
za 14/10

NM
NM
NM

AV
NM
NM

VM = voormiddag, NM = namiddag, AV = avond

Bent u geïnteresseerd in een compostcursus? Geef uw naam, adres en
telefoonnummer op bij de gemeentelijke milieudienst of rechtstreeks bij IGEAN
milieu & veiligheid (tel. 03-350 08 14). De cursussen zijn gratis en lopen zowel
overdag als ’s avonds en in het weekend.
Wees er snel bij. Het aantal inschrijvingen is beperkt.

Hou uw textielafval apart
Nu de zomerkledij stilaan weer opgeborgen wordt, hebt u misschien ook een
stapeltje gemaakt met spulletjes die u niet meer draagt.
U kan deze kleding samen met lederwaren en huishoudlinnen naar het
kringloopcentrum of het containerpark brengen. Sommige gemeenten organiseren
ook een ophaling aan huis. Raadpleeg hiervoor uw afvalkalender. Hieronder vindt
u wat wel en niet thuishoort bij het textielafval.
WEL
- kledij (dames, heren, kinderen)
- schoenen en handtassen
- huishoudlinnen

Luc Vuylsteke de Laps
voorzitter

NIET
- matrassen
- elektrische dekens
- kussens
- tapijten

Opgelet
• Geen natte of bevuilde kledij
• Stop het textiel in een gesloten zak of doos.

GEEN PLASTIC BIDONS

(of ander afval)

VASTMAKEN

AAN DE BUITENKANT VAN DE BLAUWE PMD*-ZAK!
We stellen vast dat inwoners regelmatig de fout
maken verpakkingen aan de buitenkant van de
blauwe PMD-zak vast te maken met de
bindstrips van de blauwe zak of met touw!
Dit gebeurt vooral met grote plastic bidons
(vb. van gedestilleerd water, wasverzachter
enz.). Wist u dat dit voor problemen zorgt bij
de verwerking van de huishoudelijke
verpakkingen, zelfs als het gaat om
PMD-verpakkingen die toegelaten zijn?

Waarom?
Wist u dat uw sorteergedrag heel belangrijk is?
U bent immers de eerste schakel in een lange
keten. Na u nemen anderen het over om ervoor
te zorgen dat de inhoud van uw blauwe PMDzak wordt gesorteerd en gerecycleerd. Volgens
de regels sorteren vergemakkelijkt het werk van
de personen en machines die het PMD verder
verwerken.

Na de huis-aan-huis-inzameling komt de
PMD-zak in het sorteercentrum terecht.
Aan het begin van de sorteerlijn scheurt een
automatisch openingssysteem de zak open om
de inhoud ervan vrij te maken.
De PMD-verpakkingen die aan de buitenkant
van de zak zijn vastgemaakt, worden niet van
de PMD-zak losgemaakt en kunnen dus
jammer genoeg niet correct worden gesorteerd.

Ze komen terecht bij het residu (fout gesorteerd
afval) of in de container van gebruikte blauwe
zakken. Zo kunnen ze hun recyclageweg dus
niet verder volgen. Dit is spijtig, en het kost
bovendien veel geld aan de gemeenschap.

Trucjes en weetjes!
Maak de verpakkingen leeg en druk ze goed
plat, indien mogelijk. Zo wint u heel wat plaats
in de blauwe PMD-zak. De PMD-ophalingen
gebeuren om de 14 dagen en beginnen
’s morgens vroeg. Denk eraan uw
reglementaire blauwe zak op tijd buiten te
zetten. Zorg ervoor dat deze op een zichtbare
en bereikbare plaats staat, om het werk van
de ophalers te vergemakkelijken.

*PMD : Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons
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Herbruikbare luiers:
een goede start

Nadelen

Voordelen
Naast de belangrijke milieuwinst doet u ook financieel voordeel
door herbruikbare luiers te gebruiken. Vanaf de geboorte tot en
met het zindelijk worden, besteedt een gezin gemiddeld 1.500
euro aan wegwerpluiers. Met het gebruik van katoenen luiers
worden deze kosten beperkt tot ongeveer 1.000 euro inclusief de
waskosten. Voor een tweede kind beperken de kosten zich enkel
tot het wassen en drogen vermits de herbruikbare luiers nog niet
versleten zijn na het opgroeien van één kind.

Vooroordelen
- Herbruikbare luiers kunnen wel eens natte billetjes
veroorzaken. Maar, extra absorptiedoekjes kunnen dit
voorkomen. Een natte luier heeft echter geen nadelige
gevolgen voor het kindje. Bovendien zijn de kindjes vaak
vlugger zindelijk dan zij die wegwerpluiers dragen.
- Het wassen en drogen van herbruikbare luiers kost energie,
water en wasmiddel. Maar, studies toonden aan dat voor de
productie van wegwerpluiers en het verwerken van dit luierafval
veel meer energie, grondstoffen en water nodig zijn.

Meer informatie
Op www.ovam.be komt u via de zoekfunctie (zoeken naar
‘herbruikbare luiers’) terecht bij
informatie over herbruikbare luiers.
U vindt er o.a. een hele reeks
verkooppunten bij ‘adressen en
websites’.
Op www.milieuadvieswinkel.be
krijgt u naast algemene
informatie ook tips en
getuigenissen.

ISOLEREN LOONT
Als u plannen hebt om te bouwen of te verbouwen, besteed dan
vanaf het eerste moment voldoende aandacht aan isoleren.
Investeren in een doorgedreven thermische isolatie rendeert
immers over de hele levensduur van uw woning. Een energie
zuinige woning is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor
uw portemonnee.

Isoleren van de woning
In een energiezuinige woning wordt thermische isolatie
aangebracht. Deze isolatie vermindert het warmteverlies langs
de buitenwanden van de woning (dak, buitenmuren, vloeren en
vensters).
Belangrijk daarbij is dat een isolatielaag nergens doorbroken
wordt Hou rekening met de minimumeisen die de Vlaamse
isolatiereglementering oplegt. Vraag advies aan een vakman
over welke isolatiematerialen geschikt zijn voor een
welbepaalde toepassing.

Isoleren van leidingen, radiatorfolie en dichten van
kieren
Niet enkel bij het bouwen of verbouwen kan er energie en geld
bespaard worden door te isoleren. Er zijn ook kleine, vaak
goedkope maatregelen die u zelf kan uitvoeren.
• Om te vermijden dat het water van uw verwarmingsketel al flink
is afgekoeld bij aankomst in de radiator, isoleert u de leidingen
op zolder, in de bergruimte, in de garage, in de kruipruimte en
in andere onverwarmde ruimten.
• Bevestig een radiatorfolie of een warmteschild achter de
radiatoren. Hierdoor weerkaatst een groot deel van de warmte
die anders in de muur verdwijnt.
• Dicht kieren bij ramen en deuren, spleten tussen het raamkozijn
en de gevel en tussen het hellend dak en de gevel.

Opgelet
• Overisoleren bestaat niet. Vocht en schimmel komen niet
voor op plaatsen die goed geïsoleerd zijn maar juist op die
plaatsen waar de isolatie ontbreekt of slecht is
aangebracht.
• Een nauwkeurige uitvoering en een juiste plaatsing zijn
noodzakelijk om ontoelaatbare luchtlekken,
temperatuurschommelingen, condensatie en
koudebruggen te vermijden.
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Meer ideeën over
energiezuinig bouwen
en verbouwen vindt u op
www.energiesparen.be.
Voor sommige
investeringen kan u
subsidies krijgen.
Kijk hiervoor op
www.premiezoeker.be.

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

Per dag hebben baby’s gemiddeld vijf luiers
nodig. Per kind betekent dit meer dan
1 ton luierafval gedurende de luierperiode.
Deze berg afval kan voorkomen worden.
Er is immers een volwaardig duurzaam
alternatief: de herbruikbare luier.
De moderne herbruikbare luier
bestaat meestal uit 2 delen: een
katoenen luier die zorgt voor een
goede absorptie en een
overbroekje dat instaat voor de nodige
waterdichtheid. Er bestaan ook ‘alles-inéén’-luiers met een waterdichte buitenzijde
waarbij geen overbroekje nodig is. Om het
wassen te vergemakkelijken wordt de
stoelgang opgevangen met een inlegvelletje. Dat kan achteraf
gewoon in het toilet of de vuilnisbak.

Het pakket herbruikbare luiers vraagt in het begin een relatief
grote investering terwijl de kosten voor de aankoop van
wegwerpluiers gespreid zijn over de volledige luierperiode.
Deze initiële investering betaalt zich echter na één jaar al terug.
Het wassen en drogen van de herbruikbare luiers vraagt wat
extra tijd. Reken hiervoor zo’n 1,5 uur per week.

