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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord
De lente is terug in het land en dat betekent lekker
genieten van de zon en misschien wat werken in de
tuin! Zoals jullie weten produceert IGEAN streekeigen
compost, die je onder andere kan kopen op de
recyclageparken.
Maak je liever je eigen compost en kan je nog wat tips
gebruiken? Twijfel dan niet om je in te schrijven in de
cursus thuiscomposteren.
We proberen steeds zoveel mogelijk te sorteren
om maximaal te kunnen recycleren. Gooi daarom je
batterijen, toners en cartridges niet bij het huisvuil,
maar lever ze apart in.

van

containerpark
naar recyclagepark

nieuw

Het containerpark werd omgedoopt tot recyclagepark. In de loop van
het jaar zal de naam dan ook aangepast worden op de website, afvalkrant,
app Recycle!, wegwijzers en toegangsborden naar de parken.
IGEAN hoopt hiermee nog meer de nadruk te leggen op de essentie van de
parken: sorteren van afvalstoffen om efficiënter en rendabeler te kunnen
recycleren.

Heb je nog vragen omtrent de sorteerregels of de
openingsuren van het recyclagepark? Of wil je op een
duidelijke en gemakkelijke manier je afvalkalender
bekijken? Download dan zeker de app recycle!

Wees voorbereid
bij een bezoek naar
het recyclagepark!

Alvast veel leesplezier

• Sorteer op voorhand al
je soorten afval.

Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

Maak je smartphone
of tablet afvalslim!

•

 aak je afval goed
M
vast en dek je
aanhangwagen af, hou
zo je omgeving vrij van
zwerfvuil.

Download de app recycle!

Wanneer zet ik het oud papier of huisvuil buiten?
Waar staat de dichtstbijzijnde glasbol?
Waar blijf ik met oude batterijen?
Wat zijn de sorteerregels van het pmd?

Lege batterijen? Lever ze in, gooi ze niet bij het huisvuil!
1
2
Batterijen zijn niet meer uit ons leven weg
te denken. Je vindt ze terug in je muurklok,
zaklamp, afstandsbediening, speelgoed, gsm,….
Maar grondstoffen zijn niet oneindig dus batterijen
recycleren is dan ook meer dan de moeite waard!

Nadien worden de batterijen gedemonteerd tot harde kunststoffen,
zink, kwik, nikkel, kobalt, ….
Deze grondstoffen kunnen opnieuw worden gebruikt in tal van producten:

Bijzondere batterijen
zoals loodaccu’s worden
manueel verwijderd.

Vervolgens worden de
batterijen door een
zeef gesorteerd
volgens grootte.
De batterijen worden
verder onderverdeeld
op basis van lengte,
gewicht en magnetische
eigenschappen.

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

Opgelet!
Hou de batterijen
droog, zodat ze
niet roesten.
Plak de polen van
grote oplaadbare
batterijen af om
kortsluiting te
vermijden.
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Compost…
hoeveel heb ik nodig?

IGEAN-compost kopen?

Compost is rijk aan voedingstoffen, sporenelementen en organische stof die een
kruimelstructuur geeft aan je bodem. Door de zachte bodemstructuur kunnen
plantenwortels water, zuurstof en voedingsstoffen beter opnemen. Compost is dus
de ideale bodemverbeteraar. Maar hoeveel compost gebruik ik nu het beste?
Tuinaanleg (doorgedreven bodemverbetering met frees)
• schrale of zware grond............................................................................................. 20 kg per m2
• middelmatig vruchtbare grond.............................................................................. 12 kg per m2
Sier- en moestuin
• verhogen organisch stofgehalte........................................................................... 10 kg per m2
• jaarlijkse onderhoudsbeurt ...................................................................................... 5 kg per m2
• fruitbomen, hagen en heesters.............................................................................. 5 kg per m2
• gazon, fijn laagje compost op het gras................................................................ 2 kg per m2
• bloemperken, afdekken border............................. 3 kg per m2 voor eenjarige planten
15 kg per m2 voor meerjarige planten
• bloembakken........................................ meng 1 deel compost met 4 delen (pot)grond

IGEAN produceert streekeigen compost, afkomstig
van het gft+ en snoeiafval van de inwoners. De
compost is vrij van onkruidzaken en ziektekiemen
en zorgt ervoor dat de tuin weer helemaal herleeft.
vlaco gekeurd

In zakken
De zakken compost hebben een inhoud van 40 liter en kosten 3 euro per stuk.
Je kan ze kopen op de sites van IGEAN in Brecht (Oostmalsebaan 72 A) en
Edegem (Doornstraat 145). Ben je inwoner van een gemeente waar IGEAN het
recyclagepark exploiteert, dan kan je ze ook daar kopen.

Niet verpakt
prijs
particulieren
bedrijven

5 euro/m3
2,50 euro/ton

adres

openingsuren

Brecht, Oostmalsebaan 72 A

vrijdag tussen 8 en 16 u

Edegem, Doornstraat 145

werkdagen tussen 8 en 15.30 u

Brecht, Oostmalsebaan 72 A

vrijdag tussen 8 en 16 u

Als je met een aanhangwagen komt wordt deze gevuld door een
bulldozer. Zakken moet je zelf meebrengen en vullen.

1 m3 compost = +- 750 kg

Thuiscomposteren…

Schrijf je nu in voor een
gratis cursus ‘composteren
in de kringlooptuin’

iets voor jou?

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 hoe je zelf
vakkundig kan 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 goed werkende
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 deze cursus op 3 momenten.
Reeks 1

datum
donderdag 20 april 2017
zaterdag 22 april 2017

uur
19.30 - 22.30 u
9 - 12 u

locatie
theorie te Wommelgem
praktijk te Brecht

Reeks 2

datum
woensdag 19 april 2017
woensdag 26 april 2017

uur
9 - 12 u
9 - 12 u

locatie
theorie te Wommelgem
praktijk te Ranst

uur
14 – 17 u
14 – 17 u

locatie
theorie te Wommelgem
praktijk te Edegem

Reeks 3

datum
dinsdag 9 mei 2017
dinsdag 16 mei 2017

Wil je je inschrijven voor een gratis compostcursus?
Schrijf je bij voorkeur in via www.igean.be. Indien je niet over internet beschikt, bel dan naar
IGEAN op T 03 350 08 14. Reageer snel want het aantal deelnemers is beperkt tot 15 personen
per cursus.
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Toners
en
cartridges
In België worden elk jaar naar schatting meer
dan 8 miljoen printercartridges gebruikt.
Hiervan zouden er nog steeds 80 % in het
huisvuil belanden. Jammer! Men betaalt om het
materiaal weg te gooien én mist de kans om een
positieve bijdrage te leveren aan het milieu.
Verwerkingsbedrijven demonteren namelijk
de toners en cartridges en vervangen de
beschadigde onderdelen. Nadien worden ze
opnieuw gevuld en terug op de markt gebracht.
De niet herbruikbare onderdelen worden
gerecycleerd.

