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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord
De Vlaming is een echte sorteerkampioen! Het
selectief inzamelen van afval zorgt voor een
makkelijkere en kwaliteitsvollere recyclage. Door
te recycleren besparen we grondstoffen voor
toekomstige generaties. Daarom geven we je ook in
deze afvalkrant, graag nog enkele sorteertips.
Wil je naast sorteren nog iets meer doen? Dat kan, je
kan ook thuis recycleren! Keuken- en tuinafval kan je
omzetten tot compost. Leer hier meer over in de cursus
‘thuiscomposteren’. Voor een totaalconcept van je tuin
kan je je laten inspireren door de kringlooptuinen van
Vlaco. Ze stellen enkele tuinen ten toon tijdens de
35ste editie van de Floraliën in Gent. Leuk om te weten:
de tuinen van Vlaco zijn gratis te bezoeken.
Wordt je eigen tuin of oprit nog vervuild door een oude
stookolietank? Aarzel dan niet langer, laat ze nu nog
tegen een voordelig tarief buiten gebruik stellen. Dit jaar
organiseren we namelijk een 10e én laatste ‘tankslag’.
Veel leesplezier

Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

Ook spuitbussen van
voedingsmiddelen
en cosmetica horen
thuis in de pmd-zak.

Tankslag

10de en allerlaatste
ronde!
Je koopt een oudere woning. Bij de
(her-)aanleg van het terras ontdek je dat er
nog een oude stookolietank in de grond steekt!
Deze wordt echter al jaren niet meer gebruikt.
Wat nu?

Hoe werkt het ?
1. Je stelt je telefonisch of via e-mail kandidaat bij IGEAN voor
‘Tankslag’.
2. Als geïnteresseerde krijg je een invulformulier met
handleiding toegestuurd, waarop je de gegevens over je
stookolietank moet invullen.
Dit formulier kan je ook terugvinden op www.igean.be onder
de rubriek “nieuws”.
3.	Je bezorgt het ingevulde formulier via milieu@igean.be of per
post aan IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem.
4. Met de informatie van het invulformulier maakt IGEAN voor
jou een order op, dat je bij de erkende firma moet indienen
om de werken definitief aan te vragen.
5. De oude stookolietank wordt door de erkende firma volgens
de voorwaarden van het order op afspraak geopend,
geledigd, gereinigd en verwijderd of opgevuld.

Opvulling

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Peter Vernimmen:
milieu@igean.be of T 03 350 08 14.

Waarom kapotte
lampen naar het
containerpark
brengen?

Concreet kunnen alle lege
spuitbussen van voedings
middelen en cosmetica
mee met het pmd. Dus
spuitbussen van slagroom,
haarlak, scheerschuim,
deodorant en dergelijke mag je in de pmdzak stoppen net als de andere metalen
verpakkingen. Zoals voor alle verpakkingen, is
het van belang dat de spuitbussen leeg zijn.

Wat mag niet?

De metalen verpakkingen worden hersmolten tot nieuwe
producten: een barbecue, een fiets, een wagen, ....

Reiniging

Heb je interesse om deel te nemen? Je kan tot 15 juni 2016
vrijblijvend inschrijven. Je kan het formulier downloaden via
www.igean.be of geef je naam en adres door zodat wij het je per
post kunnen bezorgen.

Wat mag?

Van spuitbus tot ...

Reiniging

Om je te helpen hebben IGEAN en de gemeente de handen in
elkaar geslagen. IGEAN gaat op zoek naar een erkende firma die
tegen de meest voordelige voorwaarden het nodige doet om
oude stookolietanks buiten gebruik te stellen.

We sorteren nu al jaren onze plastic flessen
en flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons in de blauwe pmd-zak. Maar
toch twijfelen we soms nog over bepaalde
soorten verpakkingen. Wat bijvoorbeeld
met spuitbussen?

Alle andere spuitbussen (bv. verf,
insecticiden, pesticiden, ontvetters,
metaalpoets, ...) zijn kga en horen dus niet thuis in de
blauwe zak. Kga kan je gratis naar het containerpark
brengen.

Lediging

Sorteertip:
ook armaturen
mag je naar het
containerpark
brengen

In de eerste plaats voor mens en natuur! Inzamelen en
recycleren zijn een must. Bij de verwerking wordt metaal,
fluorescentiepoeder en glas gerecupereerd als grondstof
voor nieuwe producten.
Spaarlampen en tl-lampen bevatten kwik, dat maakt hen
tot klein gevaarlijk afval. Ze mogen dus niet bij het huisvuil
of in de glasbol gegooid worden. Want als de lamp breekt,
ontsnappen de kwikdampen!

Verantwoordelijke uitgever: J. Bridts, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.
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Thuiscomposteren…
iets voor jou?
Schrijf je nu in voor een gratis cursus
‘composteren in de kringlooptuin’
Wat is composteerbaar en wat niet? Hoe kies ik tussen een compostvat, een compostbak
of een composthoop? Hoe maak ik goede compost? Hoe gebruik ik compost? Het
antwoord op deze en vele andere vragen krijg je tijdens de compostcursus. Een ervaren
lesgever leert je in 2 lessen de basiskneepjes van het composteren.
Les 1: theorie
Als je rekening houdt met enkele basisregels, is composteren helemaal niet moeilijk.
Les 2: praktijk
Ga zelf aan de slag tijdens de praktijksessie. Je ziet met eigen ogen hoe een
doeltreffende compostbak in elkaar zit en hoe je de inhoud van een compostvat moet
beluchten. Je leert ook de kwaliteit van je compost te bepalen.
Dit voorjaar organiseert IGEAN in samenwerking met VLACO
3 compostcursussen.
Reeks 1 cursus voormiddag
datum

uur

locatie

dinsdag 12 april

9 - 12 u

theorie te Wommelgem

dinsdag 19 april

9 - 12 u

praktijk te Edegem

Reeks 2 cursus namiddagmiddag
datum

uur

locatie

woensdag 11 mei

9 - 12 u

theorie te Wommelgem

woensdag 18 mei

9 - 12 u

praktijk te Ranst

Piepschuim
Propere, witte piepschuim
wordt selectief ingezameld op
het containerpark. Het wordt
gerecycleerd tot isolerende bakstenen
of vulmateriaal voor kussens en
zitzakken. De ‘bolletjes’ piepschuim
vinden ook vaak een toepassing bij
de isolatie van spouwmuren, vloeren
en daken. Vervuilde piepschuim zoals
vlees- of groenteschaaltjes kunnen
niet gerecycleerd worden en behoren
tot het huisvuil.

Vervuilde olie




- Hou de originele olieverpakking bij en giet er achteraf
de gebruikte olie weer in of giet het in een ander proper
recipiënt
- Breng de gebruikte olie gratis naar het containerpark
- Gebruikte olie lozen in rioleringen of in de bodem
- Gebruikte olie mengen met bijvoorbeeld
water, reinigingsmiddelen, remvloeistoffen,
brandstoffen of andere afvalstoffen

Kringlopen is het einde
en daar begint het mee!

Reeks 3 cursus avond weekend
datum

uur

locatie

donderdag 14 april

19.30 - 22.30 u

theorie te Wommelgem

donderdag 16 april

9 - 12 u

praktijk te Brecht

Wil je je inschrijven voor een gratis compostcursus?
Vul het formulier in op www.igean.be of bel naar T 03 350 08 14. Reageer snel want het
aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen per cursus.

Compost
kopen?

Steeds meer tuiniers zijn op zoek naar duurzame
technieken of groene oplossingen voor de tuin.
Ze hechten belang aan biodiversiteit en het zelf
kweken van groenten en fruit. Misschien hoor jij
daar ook bij? Maar wil je ook wat tijd om van het
groen te genieten?

Niet verpakt

Voor losse compost kan je terecht bij IGEAN op
volgende adressen:
- site noord te Brecht, Oostmalsebaan 72A:
elke vrijdag van 8 tot 16 u
- site zuid te Edegem, Doornstraat 145:
elke werkdag van 8 tot 15.30 u
(hoeveelheid per afhaling beperkt tot 1 m3)
De prijs voor compost in bulk bedraagt 5 euro/m3³
Het opladen van compost gebeurt via zakken, die
je zelf moet meenemen en vullen of kan je via een
aanhangwagen laten vullen door onze bulldozer.

Vlaco geeft een aantal tuintips waarmee
je de tuin zelf aan het werk zet! Kom de
kringlooptuinen van Vlaco bezichtigen tijdens de
Floraliën van 22 april tot 1 mei in Gent. Het Vlacotuincomplex groeit op het Sint-Pietersplein en is
gratis te bezoeken!
Elke dag worden er gratis workshops en
demonstraties georganiseerd voor de bezoekers.
Thuiscomposteren, kippen houden en
bodemverbetering geven al hun geheimen prijs
en je krijgt inspiratie om van je keukenrestjes iets
lekkers te maken. Inschrijven voor de workshops
kan via www.vlaco.be.

In zakken

De zakken compost hebben een inhoud van
40 liter en kosten 3 euro per stuk. Ze zijn te koop
op site noord in Brecht en site zuid in Edegem,
maar ook op de meeste containerparken
die geëxploiteerd worden door IGEAN (*).
(*)Aartselaar, Boechout, Brasschaat, Boom-Niel,
Brecht, Essen, Hemiksem, Hove, Kalmthout,
Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Ranst,
Rumst, Schelle, Sint-Job-in-’t’-Goor, Stabroek,
Wommelgem-Borsbeek-Wijnegem, Wuustwezel,
Zoersel
OPGELET: Je kan enkel zakken compost
aankopen op die containerparken waartoe je ook
effectief toegang hebt.
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Kom kringlopen op
de Floraliën!

22 april tot 1 mei
Sint-Pietersplein, 9000 Gent

