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Voorwoord
Voor het derde jaar op rij staat juni helemaal in het teken van compost.
Dit jaar laten de compostmeesters u kennismaken met de bodemdieren
die tijdens het composteren actief zijn. Maar u kan uiteraard ook bij hen
terecht met al uw vragen over thuiscomposteren, het gebruik van
compost en afvalarm tuinieren.
In deze Afvalkrant vindt u een overzicht van de verschillende activiteiten in de
deelnemende gemeenten. Misschien krijgt u wel zin om zelf aan de slag te gaan.
Schrijf dan zeker in voor een volgende compostcursus.
Het tuinafval dat u niet kan verwerken in uw eigen tuin, komt via het containerpark of
de inzameling aan huis terecht op een professionele composteringsinstallatie. Hoe
IGEAN milieu & veiligheid dit groenafval verwerkt tot compost leest u verder in deze
Afvalkrant. Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar die u kan gebruiken om uw
planten de nodige voedingsstoffen te geven. Zo is meteen ook de kringloop rond.

Gazon aanleggen?
Compost gebruiken!
Een ideale periode voor het aanleggen van
een gazon is de lente of de herfst.
Voor een mooi gazon is het belangrijk om
van een gezonde bodem te vertrekken.
De aanleg is hét moment bij uitstek om
voor een goede bodemstructuur te zorgen
door bodemverbeterende middelen in
de grond te mengen.

Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter

Laat je gebruikte frituuroliën
en –vetten niet rondspoken
Frituuroliën en –vetten correct sorteren
Uit onderzoek blijkt dat 40 % van de Vlaamse huishoudens die thuis gebruik maken
van een friteuse of fonduestel de gebruikte oliën en vetten niet op een correcte
manier verwijderen. Sommigen kieperen het in de gootsteen, anderen in het toilet,
de tuin of het riool of doen het bij het restafval. Bijgevolg ‘spoken’ er heel wat
gebruikte frituuroliën en –vetten rond in ons milieu.
Nuttige recyclage
Er zijn alvast twee goede redenen om uw gebruikte frituuroliën en –vetten op een
correcte manier te verwijderen.
1. Deze afvalstoffen zijn milieubelastend.
2. Ze kunnen nuttig gerecycleerd worden.
Zo wordt het merendeel van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en –vetten
verwerkt tot de milieuvriendelijke brandstof biodiesel en zijn er tal van
verwerkingsmogelijkheden in producten als pershout, plastic, industriële zepen,
smeermiddelen enz. In plaats van verloren te gaan, kunnen de gebruikte frituuroliën
en –vetten dus nuttig aangewend worden en bijdragen tot een beter milieu.
Zo vangt u het oliespook op voor recyclage!
1. Neem een geschikte fles. U gebruikt best de oorspronkelijke verpakking of een
andere plastic fles.
2. De gebruikte frituurolie of fondueolie laat u volledig afkoelen alvorens deze met
behulp van een trechter in de fles te gieten.
3. Het gebruikte frituurvet kan u kort uitsmelten en opvangen in een doos of andere
(drank)verpakking, zodat na stolling de verpakking eraf kan gescheurd worden
(deze inzamelmethode is beter voor de verwerking).
4. Geef frituurolie of –vet af bij het Klein Gevaarlijk Afval
(KGA).
Valorfrit. Lekker frituren. Nuttig recycleren.
De gebruikte frituuroliën en –vetten vallen onder een
aanvaardingsplicht. Dit betekent dat de producenten,
invoerders en verdelers van eetbare oliën en vetten
verantwoordelijk zijn voor de volledige levensloop van
hun producten van verkoop tot recyclage. Om hieraan
een oplossing te bieden werd Valorfrit opgericht.
Valorfrit staat in voor de milieuvriendelijke recyclage van
de ingezamelde frituuroliën en –vetten.
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Ga stap voor stap te werk.
1. Verwijder eerst alle planten op de
plaats waar het gazon komt.
2. Verdeel de compost over het
oppervlak.
3. Hark de compost gelijkmatig open.
4. Werk de compost in (bijvoorbeeld met
een frees).
5. Verwijder onkruid, steentjes en wortels
die vrijkomen na het frezen.
4. Druk de bodem goed aan om een
mooi gazon te bekomen. Dit kan door
in kleine pasjes over de grond te
lopen. Voor een grotere oppervlakte
werkt u best met een rol.
5. Voor een ideaal zaaibed herhaalt u het
harken en stappen of rollen enkele
malen in verschillende looprichtingen.
6. Als afwerking harkt u lichtjes.
7. Gebruik een zaadmengsel dat
aangepast is aan de grondsoort en
aan het toekomstig gebruik van het
gazon. Met een traaggroeiende
grassoort kan u flink besparen op het
aantal maaibeurten.
8. Zaai het gras gelijkmatig.
9. Hark het zaad lichtjes in de bovenste
grondlaag in.
10. Na 1 à 2 weken begint het zaad te
kiemen.
11. Maai het gras voor de eerste maal als
het ongeveer 7 cm hoog staat.
De eerste keer stelt u de maaier in op
4,5 cm zodat ongeveer 2,5 cm van het
gras wordt afgemaaid. Ook nadien
maait u het gazon best niet korter dan
4 cm.

Minder afval door thuiscomposteren
IGEAN milieu & veiligheid hecht veel belang aan afvalpreventie.
We willen iedereen aanzetten om afval te vermijden en om (een
deel van) het organisch afval zelf te verwerken.

Waarom thuiscomposteren?
Afval ophalen en verwerken is duur. Bovendien horen veel
dingen niet thuis bij het restafval. Organisch afval bijvoorbeeld:
afval van de keuken en de tuin. Dit afval kan u gemakkelijk zelf
thuis verwerken tot compost. Compost kan u dan weer perfect
gebruiken als voedsel voor de planten.

Verschillende methodes
Alvorens aan de slag te gaan zal u moeten kiezen voor een
bepaald systeem van composteren. Of u kiest voor een
composthoop, een compostvat of een compostbak is afhankelijk
van uw eigen voorkeur, uw budget, de oppervlakte van de tuin en
de grootte van uw gezin. Ook een combinatie van systemen
behoort tot de mogelijkheden. U vindt hierover informatie op
www.thuiscomposteren.be. Voor advies kan u ook terecht bij de
compostmeesters in uw gemeente, bij de gemeentelijke
milieudienst of bij IGEAN milieu & veiligheid (tel. 03-350 08 14).

… en word compostmeester
Na de compostcursus kunnen de cursisten vrijwillig aansluiten bij
de compostmeesters in hun gemeente om ervaring op te doen
en om na te gaan of ze zich verder willen engageren. Als ze de
smaak echt te pakken hebben en bereid zijn om zich een paar
uur per maand in te zetten in hun gemeente, kunnen ze ook nog
een opleiding tot compostmeester volgen. Deze opleiding gaat
dieper in op specifieke compostthema’s en op ecologisch
tuinbeheer.
Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op
het vlak van thuiscomposteren, hebben de compostmeesters de
gelegenheid om deel te nemen aan bijscholingen of het
tweejaarlijkse compostmeestercongres.
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,
’s avonds als in het weekend. Het aantal inschrijvingen per
cursus is beperkt.

Leer thuiscomposteren…
Niettegenstaande het thuiscomposteren op zich vrij eenvoudig is,
wordt de beginnende composteerder toch nog vaak
geconfronteerd met allerlei kleine problemen. Om het
composteren in de vingers krijgen, organiseert IGEAN milieu &
veiligheid in samenwerking met Vlaco op regelmatige tijdstippen
compostcursussen. Deze cursus is bedoeld voor volwassenen en
omvat 3 sessies van 3 uur: een sessie theorie, een sessie
praktijk en een bezoek aan een demonstratieplaats.

Van groenafval tot compost
Op de groencompostering van IGEAN milieu & veiligheid te Brecht wordt het groenafval in openlucht verwerkt tot compost.

AANVOER
Het groenafval is een mengeling van snoeihout, plantenresten, haagscheersel, bladeren en gras.
Het is zeer belangrijk dat dit groenafval geen verontreinigingen bevat zoals bijvoorbeeld plastic koord
of grond.

groenafval

VERKLEINEN
Met een hakselaar wordt het groenafval versnipperd.
De organismen die instaan voor het composteren kunnen het verkleinde materiaal gemakkelijk aantasten en
dus omzetten tot compost.

verkleinen

COMPOSTEREN
Het verkleinde groenafval wordt door middel van een laadschop op de verharde
ondergrond van een composteringsbed gelegd. Dit composteringsbed wordt op regelmatige tijdstippen
gekeerd. Door het omzetten wordt het materiaal belucht en gemengd, wat een gelijkmatige compostering
bevordert. Bij het omzetten wordt er ook op gelet dat de buitenzijde van het compostbed omgezet wordt
naar de kern. Een sterke temperatuurstijging zorgt ervoor dat kiemkrachtige onkruidzaden verdwijnen.
De totale duur van de compostering bedraagt ongeveer 6 maanden.

ZEVEN
Na de composteringsperiode wordt het materiaal gezeefd. Dit gebeurt met behulp van
een trommelzeef. De zuivere, gezeefde compost is een echte bodemverbeteraar.

composteren
en omzetten

zeven

COMPOST
Voor de aankoop van kwaliteitsvolle compost kan u terecht bij IGEAN milieu & veiligheid
op volgende adressen:
 Doornstraat 145 te Edegem: elke werkdag van 8 tot 15.30 u (hoeveelheden per afhaling beperkt tot 1 m3)
 Oostmalsebaan z/n te Brecht: elke vrijdag van 8 tot 16 u
De prijs bedraagt 5 euro/m3. Let op, u dient zelf zakken mee te brengen en te vullen of
met een aanhangwagen te komen.

COMPOST

Wil u zelf een kijkje komen nemen?
Tijdens de Open Bedrijvendag op zondag 7 oktober 2007 zet IGEAN milieu & veiligheid haar deuren open op de site aan de
Oostmalsebaan te Brecht. U kan er het composteringsproces van a tot z volgen en ook de vergistingsinstallaties bezoeken.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. U leest er meer over in de volgende Afvalkrant.
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Juni Compostmaand
Heel de maand juni kan u op verschillende locaties terecht voor informatie en demonstraties over
thuiscomposteren. Dit jaar zetten de compostmeesters de beestjes in de compost in de kijker.
Zij zijn het immers die het werk verrichten. Maak kennis met de compostwormen, mijten, pissebedden,
miljoenpoten, springstaarten, duizendpoten enz. en kijk verwonderd naar die boeiende wereld.

Kalmthout - 16 juni 2007
Zoersel - 1 juni 2007
PLAATS: braderij, Handelslei 108
WANNEER: vrijdag 1 juni van 18 tot 24 uur
OMSCHRIJVING: Tijdens de braderij geven de compostmeesters
u informatie over composteren en het gebruik van groenmateriaal.
U kan er ook een compostvat aankopen. De inwoners van Zoersel
kunnen hun GFT-container ruilen voor een compostvat.

PLAATS: compostdemoplaats aan het recyclagepark (station
Kalmthout)
WANNEER: zaterdag 16 juni van 9.30 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Tijdens de opendeur kan u bij de compostmeesters terecht met al uw vragen over verwerking van tuinafval in
de eigen tuin, composteren, compostwormen en schimmels. U leert
hoe u een composthoop of een compostvat moet opzetten, waar u
op moet letten en wat composteerbaar is en wat niet.

Kontich - 16 juni 2007

Kapellen - 2 juni 2007
PLAATS: Klein Heiken 154, Koningin Elisabethlei 68, Oude
Bergsebaan 12
WANNEER: zaterdag 2 juni van 10 tot 15 uur
OMSCHRIJVING: Drie compostmeesters stellen hun privétuin open.
Zij zullen tonen hoe zij thuis composteren en voor welke
toepassingen zij de compost gebruiken.

PLAATS: demoplaats op het containerpark, Blauwesteenstraat 81 b
WANNEER: zaterdag 16 juni van 9 tot 16 uur
OMSCHRIJVING: Breng een bezoek aan de demoplaats en leer
alles over composteren in vaten en bakken. Ook met andere vragen
i.v.m. thuiscomposteren kan u terecht bij de compostmeesters van
dienst.

Wuustwezel - 16 juni 2007

Edegem - 3 juni 2007
PLAATS: start om 14 u aan de Rotenaard 60, einde omstreeks 16 u
aan ’t Forum, Romeinse Put
WANNEER: zondag 3 juni om 14 uur
OMSCHRIJVING: Geleide wandeling met rondleiding in twee
privétuinen en door het park Romeinse Put. Vanaf 16 uur wordt de
prijsuitreiking van de voortuintjes-wedstrijd voorzien aan ‘t Forum.
Als afsluiter voorzien we daar een gezellige tuinbabbel.

Stabroek - 3 juni 2007
PLAATS: Kasteel Ravenhof Putte
WANNEER: zondag 3 juni vanaf 10 uur
OMSCHRIJVING: De compostmeesters bestaan 10 jaar en dat kan
u mee komen vieren met een ontbijtbuffet. Gelieve vooraf in te
schrijven bij milieudienst (tel. 03 210 11 50). De deelnameprijs
bedraagt 5 euro.

Boom - 9 juni 2007
PLAATS: compostdemoplaats en ecotuin in het gemeentelijk park
WANNEER: zaterdag 9 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: De compostmeesters delen hun ervaring met
nieuwe en geoefende thuiscomposteerders.

Rumst - 9 juni 2007
PLAATS: Steenweg op Waarloos 9
WANNEER: zaterdag 9 juni van 14 tot 18 uur
OMSCHRIJVING: De afvalarme tuin van Guido is te bezoeken.
De compostmeesters geven er uitleg over thuiscomposteren en het
gebruik van tuinafval. U vindt er ook een infostand van VELT en kan
er proeven van een biologisch hapje en drankje.

Schoten - 9 juni 2007
PLAATS: demonstratieplaats containerpark, Sluizenstraat 10
WANNEER: zaterdag 9 juni van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur
OMSCHRIJVING: De compostmeesters verwelkomen u graag op
hun demonstratieplaats waar u kan kennismaken met diverse
manieren van composteren.

Wijnegem - 10 juni 2007
PLAATS: in het park aan de villa (hoofdingang Turnhoutsebaan)
WANNEER: zondag 10 juni van 10 tot 16 uur
OMSCHRIJVING: De Wijnegemse compostmeesters tonen op de
demonstratieplaats de werking van compostvaten, compostbakken
en wormenbakken en geven uiteraard graag een woordje uitleg.

Edegem - 16 juni 2007
PLAATS: demoplaats op het ecopark, Kattenbroek
WANNEER: zaterdag 16 juni van 10 tot 16 uur
OMSCHRIJVING: De compostmeesters beantwoorden uw vragen
in verband met thuiscomposteren en het gebruik van compost.

PLAATS: Achter d’Hovenplein
WANNEER: zaterdag 16 juni van 18 tot 22 uur
OMSCHRIJVING: De compostmeesters staan aan hun infostand
paraat tijdens de Achter d’ Hovenfeesten om u met raad en daad bij
te staan inzake thuiscomposteren.

Boechout - 17 juni 2007
PLAATS: Koeveldstraat 22 bij onze gastvrouw Elfriede Anthonissen
WANNEER: zondag 17 juni van 13 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Ons hele team compostmeesters staat ter
beschikking van de bezoekers. Zij tonen u verschillende
compostsystemen waaronder een compostbak, een compostvat en
een wormenbak. Ook het gebruik van compost in de groentetuin
komt aan bod. En dat allemaal in een prachtige tuin. (meer info op
www.boechout.be)

Ranst - 17 juni 2007
PLAATS: Containerpark, Ter Stratenweg 33, Oelegem
WANNEER: zondag 17 juni van 13 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Kom een kijkje nemen op de nieuwe
demonstratieplaats en ondervind in levende lijve hoe u kan
composteren en waar u uw zelfgemaakte compost kan gebruiken.
Tevens kan u kennis maken met een compostbak en een
compostvat, een groentehof en verschillende soorten hakselaars.
De kinderen kunnen zich amuseren en leren in ons “kinderland” met
compostspelletjes allerhande.

Mortsel - 20 juni 2007
PLAATS: op de wekelijkse markt aan de Chr. Koninglaan
WANNEER: woensdag 20 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Op de markt ontvangen de compostmeesters u
met open armen.

Schoten - 23 juni 2007
PLAATS: openbare markt, Gelmelenstraat
WANNEER: zaterdag 23 juni van 9 tot 13 uur
OMSCHRIJVING: U zoekt meer informatie rond thuiscomposteren?
U hebt een praktische vraag in verband met uw compost? Loop
eens langs de infostand van de compostmeesters op de markt en
wordt weer een stukje wijzer.

Wommelgem - 30 juni 2007
PLAATS: jaarmarkt in het centrum van Wommelgem
WANNEER: zaterdag 30 juni vanaf 16 uur
OMSCHRIJVING: De Wommelgemse compostmeesters
verwelkomen u graag aan hun infostand op de jaarmarkt en
vertellen u alles wat u wil weten over composteren.

Kom een kijkje nemen en
win een gratis compostvat!
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Wie slim is, voorkomt én sorteert afval
Goed sorteren is een uitdaging. Correct gesorteerd afval is immers een absolute noodzaak
voor een efficiënte recyclage. Respecteer dus steeds zorgvuldig de hierna volgende sorteerregels.

GLAS

VERBODEN

HOORT WEL BIJ GLAS:
• transparante glazen flessen, bokalen en flacons
! Deze flessen, bokalen en flacons moeten volledig leeg zijn.
! Geen deksels of doppen.
HOORT NIET BIJ GLAS:
- hittebestendig glas (bv. ovenschotels en kookplaten)
- porselein en aardewerk
- stenen flessen en kruiken
- opaalglas en kristal
- vlak glas zoals ruiten en spiegels
- lampen, TL-lampen

HOORT WEL BIJ PAPIER EN KARTON:
- papieren zakken en kartonnen dozen
- kranten, tijdschriften, folders
- boeken
- schrijf- en machinepapier
! Verwijder plastic folie van kranten, tijdschriften en reclamebladen.
! Verzamel uw papier en karton in een kartonnen doos of maak er
een handelbare stapel van.
! Samenbinden mag. Gebruik hiervoor natuurkoord, geen plastic tape.
! Grote dozen nemen veel volume in. Duw ze plat om plaats te besparen.
HOORT NIET BIJ PAPIER EN KARTON:
- vuil of vet papier
- cellofaanpapier
- behangpapier
- aluminiumpapier

PMD
HOORT WEL BIJ PMD:
- Plastic flessen en flacons
- Metalen verpakkingen
ook - spuitbussen van voedingswaren en cosmetica
- aluminium schaaltjes en bakjes
- metalen deksels en doppen
- Drankkartons
HOORT NIET BIJ PMD:
- alle andere plastic verpakkingen zoals plastic potjes en vlootjes, plastic
zakken, folie of film
- alle andere plastic voorwerpen
- verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben
- aluminiumfolie
- piepschuim
- oplosmiddelen, verven, zuren, pesticiden, … en de verpakkingen waarin
deze producten hebben gezeten zijn eveneens verboden

Het ingezamelde PMD bevat soms te veel ongewenst afval.
Dit residu verhoogt de kosten van het inzamelen en sorteren.
Sorteer volgens de regels van het spel
met het oog op een optimale recyclage.
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Voor meer informatie over het sorteren en recycleren van huishoudelijk verplakkingsafval
of over FOST Plus kan u terecht op de website www.fostplus.be.
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VERBODEN

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

VERBODEN

PAPIER-KARTON

