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Kringlooptuinieren, zoveel meer
Heel wat mensen composteren zelf
hun groente-, fruit- en tuinafval.
Dat is al heel wat en meer dan een
begin met ‘kringlooptuinieren’.
Want met kringlooptuinieren kan je
nog meer doen voor het milieu.
Kringlooptuinieren is…
Bodembedekkers, mulchmateriaal en
versnipperd snoeihout zorgen er voor
dat onkruid minder kans krijgt om je tuin
te overwoekeren. Slim omgaan met het
planten van bomen en struiken evenals
met het gebruik van meststoffen kan ook
onnodig snoei- en maaiwerk vermijden.
Een mulchmaaier bespaart je extra
werk doordat grasmaaisel direct wordt
versnipperd wat dan ook nog eens extra
voedingsstoffen voor je gazon oplevert.
Compost kan gebruikt worden om je gazon

te bemesten en daarbij mos tegen te gaan.
En heb je al eens gedacht aan kippen
of konijnen die graag je keukenafval
verorberen dat je niet kan composteren?
Voor creatievelingen: heb je al eens
gedacht om een omheining of afscheiding
te maken met takken uit de tuin? Of een
tipi voor je kinderen?
 Kringlooptuinieren is dus zoveel meer…
Meer hierover op www.vlaco.be

Kringloopkrachten
In zowat alle IVM-steden en gemeenten
zijn kringloopkrachten aan de slag.
Kringloopkrachten zijn vrijwilligers die graag
hun kennis over het kringlooptuinieren
delen en zich ten dienste stellen van hun
mede-inwoners.
Samen met de milieu- of afvaldienst
staan
kringloopkrachten
in
voor

informatieverspreiding via demonstraties,
infosessies of activiteiten. In sommige
gemeenten geven ze een lesje in de lagere
school, verzorgen ze het composteren op
school of wijkcomposteerplaats, zijn ze te
zien op infobeurzen of werken ze mee aan
‘Open tuinen’ of bloemenmarkten…
Dankzij de kringloopkrachten zijn er
tal van mogelijkheden om inwoners
te informeren over de verschillende
kringlooptechnieken. Hun inzet wordt
door de gemeentebesturen dan ook flink
gewaardeerd. In het IVM-gebied wordt
dit jaar ’20 jaar compostmeesterwerking’
gevierd. We komen er in een volgend
IVMMagazine zeker op terug!

Kringloopweekend 10-11 juni
Een
heel
jaar
door
werken
kringloopkrachten in heel Vlaanderen
activiteiten uit om de aandacht te

Composteermateriaal nodig?
Op zoek naar informatie over
kringlooptuinieren?
Ben je op zoek naar kwaliteitsvol
composteermateriaal? Contacteer dan de
milieu- of afvaldienst van je gemeente of
stad. Je kan er tegen zeer voordelige prijs
compostvaten, -bakken of wormenbakken
aankopen.
Vraag je milieu- of afvaldienst gerust om
uitleg. Er zijn voldoende eenvoudige (gratis)
brochures met handige tips en weetjes
over de verschillende aspecten van het
kringlooptuinieren.
Op
geregelde
tijdstippen
staan
kringloopkrachten ter beschikking met advies
over thuiscomposteren of andere aspecten
van het kringlooptuinieren (hakselen,
mulchen…).
Vraag naar hun activiteitenkalender bij je
gemeentebestuur.
En… heb je zelf zin om kringloopkracht te
worden? Contacteer ook hiervoor de milieuof afvaldienst.

Een mooie zomer, dat
wensen we iedereen graag
toe. Naast tijd voor vakantie
staat de zomertijd voor
velen synoniem voor rusten
en genieten van de tuin en
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de natuur. Maar wie tuin
zegt, zegt ook tuinafval.
Dàt tuinafval hoeft evenwel
geen dure en zware last te
zijn, zeker niet wanneer je
enkele eenvoudige principes

van
kringlooptuinieren
toepast.
Daarom
focust
dit
IVMMagazine op enkele
thema’s gerelateerd aan

dan composteren

De activiteitenkalender
in de IVM-regio

‘Compost, jouw smaakmaker’.
Compost maakt van je afval grondstof. Het
maakt je bodem gezond, maakt je oogst
rijker en komt heel je tuin ten goede. Het is
dan ook niet moeilijk om “compost te eren”.
Compost zorgt voor een gezonde grond
waarin planten, struiken, groenten en fruit
weelderig kunnen groeien. Maar: zonder
composteren van groenten-, fruit- of
tuinresten geen compost.

vestigen op de vele mogelijkheden die het
kringlooptuinieren bieden.
In
juni
wordt
traditioneel
het
‘kringloopweekend’
georganiseerd.
Dat is dit jaar niet anders. Op 10 en
11 juni coördineert Vlaco opnieuw
het kringloopweekend, met als thema

Tijdens het weekend kan je terecht op
allerhande activiteiten, demonstraties,
infomomenten…
Je verneemt er flink wat informatie over
het kringlooptuinieren, er zijn leuke doeen proefmomenten en… er worden ook
op vele plaatsen cadeautjes uitgedeeld.
Zo worden dit jaar op vele plaatsen de
bezoekers vergast met een gratis zakje
compost, ‘zolang de voorraad strekt’!

Feest in de tuin:

25-jarig bestaan
‘Open tuinen Landelijke Gilden’
Gedurende het laatste weekend van juni
(24 en 25 juni) staan opnieuw tientallen
tuinen open voor het ruime publiek. De
Landelijke Gilden organiseren voor de 25ste
keer ‘Open tuinen’.
Dit jaar wordt een samenwerking met
kringloopkrachten
nagestreefd.
In
sommige van de deelnemende tuinen
van het ‘Open tuinenweekend’ zullen
ook kringloopkrachten aanwezig zijn
en meer informatie geven over het
kringlooptuinieren.
Vlaco en Landelijke Gilden sensibiliseren
dus samen! Een ideale manier om eens een
mooie tuin te bezoeken en er bovendien
nog interessante informatie te vernemen
over de verschillende mogelijkheden van
het kringlooptuinieren. Een aanrader!

- Assenede: zondag 4 juli van 11
tot 17 uur, Bio Eco markt met
diverse activiteiten in het Jeugd- en
Sportdomein Ter Walle, Oosteeklo.
- Evergem: zaterdag 3 juni van
10 tot 16 uur, Kringloopdag met
diverse
activiteiten:
info
rond
thuiscomposteren, kringlooptechnieken
en gezond tuinieren, voorleesmoment
rond bijen en knutselen van klein
insectenhotelletje, spelen van het
magneetspel ‘Gezond uit eigen grond’,
maken van een hovenierszalf, gratis
rondleiding in de Volkstuin De Oude
Pastorij Sleidinge-Dorp 43, info 09
216 05 55
- Evergem: zaterdag 1 juli van 10
tot 11.30 uur, demo composteren
en
kringlooptuinieren
op
het
recyclagepark.
- Lovendegem: zaterdag 3 juni van
9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
demonstreren de kringloopkrachten
op het recyclagepark hoe je in een
compostvat, een compostbak, een
wormenbak of een composthoop
groenten, fruit en tuinafval kunt
composteren. Zo kan je afval
voorkomen en de biologische kringloop
sluiten in eigen tuin. Elke bezoeker van
de demostand krijgt gratis 5 zakken
compost en een potplantje. Gelieve
wel zelf lege zakken mee te brengen!
- Maldegem: zaterdag 24 juni van 9.30
tot 11.45 uur demo composteren en
moestuinieren op het recyclagepark.
- Merelbeke: zaterdag 10, 17 en 24
juni en zaterdag 8 juli: telkens van
9 tot 12 uur, demo composteren
en
kringlooptuinieren
op
het
recyclagepark.
- Sint-Laureins/Kaprijke: zaterdag
10 juni van 9 tot 16.30 uur: opendeur
Kringlooptuindag op het milieupark.
- Zulte: zaterdag 10, 17 en 24 juni,
telkens van 13 tot 16 uur, demo
composteren en kringlooptuinieren op
het recyclagepark.
 De volledige kalender op
www.vlaco.be

 Voor de deelnemende tuinen:
www.landelijkegilden.be

Sint-Laureins

de tuin en het tuinafval,
het
kringlooptuinieren,
het
composteren
van
groenafval en de inzameling
van taxussnoeisel…
Deze activiteiten vergen

vaak slechts een kleine
inspanning. Maar ze leveren
een grote winst op voor ons
milieu en de natuur. Natuur
waar we – niet enkel in de
zomer - samen graag van

genieten! Zo is de
kring rond. Geniet er
van.

Assenede
Kaprijke
Maldegem

Eeklo
Waarschoot

Knesselare

Evergem

Zomergem
Lovendegem

Koen Loete
Voorzitter IVM

Aalter
Nevele
Sint-Martens-Latem
Deinze

De Pinte
Merelbeke
Nazareth

Zulte

Gavere
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Tienduizenden tonnen
groenafval worden compost!
de groencomposteringsinstallatie
van IVM te Eeklo verwerkt
jaarlijks ongeveer 45.000 ton
groenafval tot kwaliteitsvolle
compost. Het merendeel van het
groenafval wordt ingezameld op
de recyclageparken van de steden
en gemeenten die behoren tot de
IVM-regio, met uitzondering van
de gemeente Aalter waar men over
een eigen groencomposteringspark
beschikt en waar het groenafval
op gelijkaardige manier als op de
‘IVM-installatie’ wordt verwerkt.

Hoe verloopt het
verwerkingsproces op zo’n
groencomposteringssite?
Het
aangevoerde
groenafval
voornamelijk snoeihout en fijn tuinafval
zoals grasmaaisel - wordt volgens een
vaste acceptatieprocedure afgeladen op
de composteringsvloer. In het drukke
seizoen (maart-oktober) wordt gemiddeld
300 ton per dag aangevoerd.

Voorbewerking
Van zodra voldoende materiaal aanwezig
is - dat is in principe dagelijks - starten de
hakselactiviteiten.

gelegd. Bij voldoende voorraad worden
de
boomstronken
verkleind.
Het
gemalen wortelhout wordt afgezet als
mulchmateriaal, maar kan ook worden
gebruikt als structuurmateriaal bij het
composteringsproces.

wordt ook de vochtigheid gecontroleerd;
indien nodig wordt (percolaat-)water
toegevoegd.
Bij periodes van lange droogte worden de
composthopen bevochtigd d.m.v. een
kar die water uit een voorbezinkingstank
van het percolaatbekken of van het
percolaatbekken zelf opzuigt en daarna
zijdelings leegspuit over de composttafel.
Ook hierbij wordt rekening gehouden met
de windrichting.

Compostering
6 à 8 weken nadat het gehakselde
materiaal is opgezet in tafelvorm, wordt
de tafel omgezet zodat er voldoende
zuurstof in de hoop kan waardoor de
compostering aeroob (proces met behulp
van zuurstof) wordt gehouden.
Het verhakselde materiaal wordt door
een wiellader op de composteringstafel
gebracht. In periodes waar veel
gazonmaaisel wordt aangevoerd, wordt het
tuinafval gemengd met structuurmateriaal
(takken, houtachtige fractie) dat op een
wachthoop is gestapeld.
De hopen worden na het hakselen
en na het eventueel toevoegen van
structuurmateriaal opgezet in tafelvorm,
met een hoogte van ca. 3 meter.
Boomstronken
worden
afzonderlijk
aangevoerd en op een wachthoop
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Bij de keuze van het omzettijdstip wordt
rekening gehouden met de windrichting om
eventuele geurverspreiding naar bewoond
gebied te beperken. Bij het omzetten

De temperatuur in de composthopen
kan oplopen tot 55 à 70° Celsius. Door
een combinatie van hoge temperatuur
en hoge vochtigheid verliezen de zaden
en onkruiden hun kiemkracht. Het zijn
ideale omstandigheden waardoor microorganismen kunnen zorgen voor het verder
afbraakproces.
De tafel wordt gedurende deze fase
regelmatig (ca. om de 3 à 4 weken)
omgezet zodat er voldoende zuurstof in
de hoop kan en de compostering aeroob

wordt gehouden. Op deze manier worden
ook de micro-organismen voorzien
van voldoende zuurstof. Het omzetten
resulteert tevens in een betere menging
van het materiaal, dus in een beter
gehomogeniseerd eindproduct.
De compostering duurt ongeveer 4 à 5
maanden.

De nog niet volledig gecomposteerde
delen belanden terug op de wachthoop.
In functie van de toepassing van het
compost wordt een korrelgrootte van
0/20 en 0/30 mm afgezeefd.
Daarna volgt er een narijping in de
compostloods (half overkapt) waarbij
de verschillende loten zo nodig nog eens
omgezet worden.

Narijping en affinage
Het compost is na ongeveer 5 maanden
klaar voor uitzeving. Dit gebeurt door
middel van een grote mobiele trommelen/of sterzeef die beladen wordt met een
wiellader.

De zeefresten worden tegelijkertijd
gewindshift: door middel van blaas- en
zuigkracht worden plastic, stenen en ander
afval gescheiden.

Compost van gegarandeerde
kwaliteit.
Het eindproduct is compost van goede
kwaliteit.
De kwaliteit van het compost en de
bedrijfsvoering om tot compost te
komen worden opgevolgd door Vlaco
(Vlaamse Compostorganisatie). Vlaco
legt hierbij hoge kwaliteitseisen op,
zodat het compost gegarandeerd vrij
is van kiemkrachtige zaden en zodat er
voldoende waardevolle voedingsstoffen
en micro-organismen in zitten.
Het zijn ideale omstandigheden
waardoor micro-organismen kunnen
zorgen voor het verder afbraakproces.
De IVM-groencomposteringsinstallatie
is gevestigd aan de Ringlaan 56 te
9900 Eeklo en wordt momenteel
geëxploiteerd door Renewi.

Open Bedrijvendag!
Houd alvast uw agenda vrij!
Op zondag 1 oktober is de IVMgroencompostering
te
bezoeken
tijdens Open Bedrijvendag! Een ideale
gelegenheid om de composttafels, het
eindproduct én de indrukwekkende
machines van dichtbij te aanschouwen.
 Meer hierover in de
mediaberichtgeving over
Open Bedrijvendag en
www.openbedrijvendag.be

Compost te
koop op de IVMgroencompostering
Praktisch
Ringlaan 56, 9900 Eeklo
Maandag tot vrijdag: 8u30 tot 12u en
12u30 tot 17u

Aankoopprijs voor zelfstandigen
Tuinbouwcompost 0-20 mm: € 5/ton

Aankoopprijs voor particulieren
Tuinbouwcompost 0-20 mm:
• Aanhangwagen 1 as: € 10
• Aanhangwagen 2 assen: € 20
• Boven de 3000 kg: € 5/ton
Zakken compost (ca. 20kg/zak):
€ 4 per zak,
vanaf 36 zakken (volle pallet) € 3 per zak
Zakken potgrond (potgrond op basis van
Vlaco-compost voor terras-, pot- en
kuipplanten; ca. 20 kg/zak): € 6 per zak,
vanaf 36 zakken (volle pallet) € 5 per zak

Meer info?
Bel naar de exploitant (Renewi) op
09 377 33 76 of mail naar
compost@vangansewinkel.com
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AFVALWEETJES
Proefproject pvc
op 5 recyclageparken
IVM onderzoekt samen met de OVAM,
POMOV, KULeuven en Havenbedrijf
Gent, De Kringwinkel Ateljee en
De Kringwinkel Meetjesland of
recyclageparken
kunnen
worden
ingezet als schakel in een transitie
van lineaire naar circulaire economie.
In de zoektocht naar een praktische
uitwerking van dit principe wordt
alvast één proefproject uitgerold:
vanaf mei wordt op 5 recyclageparken
in het werkingsgebied van IVM pvc
apart ingezameld.
Het pvc wordt verwerkt bij Deceuninck
Recycling in Diksmuide. Na sortering
wordt het materiaal verkleind en
vermalen tot poeder dat als grondstof
opnieuw gebruikt wordt in het
productieproces.
Er worden énkel pvc-raam- en
deurprofielen, pvc-rolluiken en pvcplanchetten toegelaten in de nieuwe
‘pvc-container’. Zo’n container zal enkel

te vinden zijn op de recyclageparken
in Assenede, Evergem, Maldegem,
Lovendegem en Zomergem. In de
andere IVM-steden en gemeenten
wordt het pvc nog verder ingezameld
in de container ‘harde kunststoffen’.
De inzameling startte begin mei en
loopt (minstens) tot eind 2017.

Tijdens Repair Cafés helpen mensen elkaar
gratis en op vrijwillige basis met het herstellen
van meegebrachte voorwerpen. Dit kan gaan
van kleding tot elektrische apparaten, meubels
en zelfs fietsen of computers. Er is gereedschap
en materiaal aanwezig om herstellingen uit te
laten voeren. Dit initiatief helpt de afvalberg
te verkleinen. Heb je materiaal dat een kleine
reparatie nodig heeft? Of wil je een handje
toesteken? Kom dan eens een kijkje nemen op
één van volgende Repair Cafés:
- zaterdag 17 juni, 9.30 tot 13u, FairShare-Repair Festival, Kerkplein, 9820
Merelbeke.
- zondag 18 juni, 14 tot 17u, Repair Café
Aalter in GOC Bellemdorpweg 5A, 9881
Bellem.
- zaterdag 24 juni van 9.30 tot 12u, Repair
Café Eeklo in Wijkcentrum De Kring,
Kaaistraat 32, 9900 Eeklo (+ extra
fietsenherstelling).
- zaterdag 24 juni, 9 tot 12u, Repair Café
Evergem in OC Ter Gulden Celle, Doornzele
Dries 57, 9940 Evergem.
- zondag 10 september, 14 tot 17u, Repair
Café Aalter in GOC Bellemdorpweg 5A,
9881 Bellem.
- zaterdag 16 september, 9.30 tot 12u, Repair
Café Eeklo in N9 fabriek, Molenstraat 31,
9900 Eeklo.
- zaterdag 23 september, 9 tot 12u, Repair
Café Evergem in GBS Wippelgem, Droogte
208, 9940 Evergem.

Paarse zak in Aalter is een schot in de roos!
In de media werd vaak bericht over
inzameling van “plastics” in roze, paarse
of andere zakken. De Vlaamse regering
wil op termijn een verplichte algemene
inzameling van restplastics opleggen, maar
een definitief scenario is er nog niet. In
Aalter hebben ze alvast goede ervaringen
met de paarse zak!
Met het proefproject P+MD in Aalter
wordt de PMD-zak uitgebreid met alle
plastic verpakkingen (harde zowel als
folies). De P+MD-zak wordt er aan huis
opgehaald.
Naast Aalter lopen er nog 2 proefprojecten
met paarse zakken, evenwel in een ander
scenario. In Wervik wordt de PMDzak enkel uitgebreid met harde plastic
verpakkingen (dus géén folies) en in
Waregem mogen in de paarse zak naast
PMD ook harde plastic verpakkingen maar
worden folies in een aparte zak opgehaald.
Naast deze 3 scenario’s (die door Fost
Plus worden uitgetest), worden in enkele
Vlaamse regio’s restplastics - ruimer dan
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verpakkingen - in een aparte, roze zak,
ingezameld op de recyclageparken. In die
regio’s wordt het PMD nog in de blauwe
zak ingezameld.
Op initiatief van IVM en de gemeente
Aalter, hebben alle 8 Oost-Vlaamse
afvalintercommunales de resultaten
van het P+MD proefproject van
Aalter geëvalueerd. De eenvoudige
sorteerboodschap
en
de
goede
dienstverlening aan de inwoners geven
aanleiding tot veelbelovende resultaten.
Zo worden er meer plastics ingezameld
(+ ca. 6 kg/inwoner) en daalt het
restafvalcijfer (- ca. 8 kg/inwoner),
ook biedt het scenario voordelen
op vlak van inzamelingsmethodiek
(inzameling aan huis samen met PMD)
en sluikstortproblematiek (minder hinder
door afgekeurde zakken). Bovendien
leidt dit scenario tot een zeer hoge
tevredenheidsscore bij de inwoners.
De 8 Oost-Vlaamse afvalintercommunales
pleiten dan ook voor één duidelijk scenario

in heel Vlaanderen. Ze scharen zich daarom
unaniem achter het ‘scenario Aalter’ en
vragen om een snelle invoering ervan!

Record opbrengst 2016!
IVM werkt voor de inzameling samen
met Stolk Medicinal Plants die een
extra opbrengst per ingezamelde
hoeveelheid garandeert. IVM en de
deelnemende steden en gemeenten
schenken de opbrengst aan initiatieven
die zich inzetten voor de strijd tegen
kanker.
In 2016 werd massaal taxus
ingezameld: liefst 633 m³ werd op de
recyclageparken aangevoerd. Dit gaf
de IVM-gemeenten en steden samen
een opbrengst van ruim € 44.000, die
werd verdeeld onder de stichting Luka
Hemelaere, de Vlaamse Liga tegen
Kanker, het Kinderkankerfonds, Think
Pink en het Olivia Hendrickx Research
Fund.

Taxusinzameling voor het goede
doel: van 19 juni tot 26 augustus
Breng je taxussnoeisel tussen
19 juni en 26 augustus naar
het recyclagepark en draag
zo je steentje bij in de strijd
tegen
kanker.
Taxussnoeisel
levert immers grondstof voor
geneesmiddelen
die
ingezet
worden in de strijd tegen kanker.

Waarom is taxussnoeisel zo
belangrijk?
Het éénjarig snoeisel van de taxus
baccata bevat stoffen (taxol) die een
remmende werking op de celdeling heeft
in kwaadaardige tumoren. Daarom wordt
taxol in kanker-remmende medicijnen
toegepast en via chemotherapie
toegediend bij patiënten met o.a. borstof eierstokkanker.

Frank, coördinator bij de inzamelfirma,
vertelt hoe je taxus best kan
binnenbrengen op het recyclagepark:
“Je brengt het taxussnoeisel best zo
vers mogelijk naar het recyclagepark.
Snoeisel mag liefst maximum 12 uur oud
zijn. Het is ook van belang dat het enkel
om éénjarig snoeisel gaat. Het moet ook

droog zijn en mag niet vermengd raken
met ander tuinafval of met steentjes of
aarde.
Het snoeisel wordt dagelijks vervoerd
naar een drogerij waar het op kwaliteit
wordt gecontroleerd en verhakseld.
Nadien gaat het snoeisel voor driekwart
dag de droger in en dan vindt een nieuwe
kwaliteitscontrole plaats. Vervolgens
wordt het snoeisel verscheept naar
farmaceutische bedrijven”.

De actie vindt in 2017 plaats op de
recyclageparken in Aalter, Assenede,
Deinze, De Pinte, Eeklo, Evergem,
Lovendegem, Maldegem (waar ook
inwoners uit Knesselare welkom
zijn), Merelbeke, Nazareth, Nevele,
Sint-Laureins (waar inwoners van
Kaprijke welkom zijn), Sint-MartensLatem, Zomergem en Zulte.
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Een zomer vol evenementen:
afvalarm als het kan!
Zomertijd is vakantietijd en dus… genieten.
Genieten doen we graag samen en daarom zijn
er in deze periode tal van evenementen met voor
elk wat wils: kermissen, sportwedstrijden,
muziekfestivals, fiets- en wandeltochten… Een
zomer vol evenementen.
Maar deze evenementen zorgen ook voor veel
afval. Dat zou beter kunnen…

Uitlenen van materiaal
voor organisatoren van
afvalarme evenementen:
Voor kleinere evenementen

IVM biedt ondersteuning aan
organisatoren die hun evenementen
afvalarm willen uitwerken.
Vooreerst is er de ‘gids voor duurzame
duurzame evenementen’, met evenementen
handige tips, informatie en checklists
om ervoor te zorgen dat een
evenement afvalarm én duurzaam
kan worden georganiseerd.
Daarnaast kunnen organisatoren
gratis materiaal ontlenen om
afval gescheiden in te zamelen
(zogenaamde afvaleilandjes) en zijn
er herbruikbare bekers voorhanden
waarmee zelfs afval kan worden vermeden.

De 19 IVM-steden en gemeenten beschikken over
herbruikbare bekers en afvaleilandjes die gratis ter
beschikking staan van organisatoren in alle IVM-steden en
gemeenten.
Contacteer de milieudienst van de gemeente of stad.

Afvaleilandjes

• organisatoren
uit
regio
Eeklo:
IVM,
SintLaureinsesteenweg 29 te 9900 Eeklo (09 218 71 51 of
caroline.debacker@ivmmilieubeheer.be)
• organisatoren uit regio Deinze: dienst Patrimonium,
Europalaan 36 te 9800 Deinze (09 381 96 80 of
tud@deinze.be)
• organisatoren uit regio Merelbeke: recyclagepark
Merelbeke, Hundelgemsesteenweg 952 te 9820
Merelbeke (09 210 35 10 of afvalbeheer@merelbeke.be)

EEn uitgavE van dE intErgEmEEntElijkE opdrachthoudEndE vErEniging voor huisvuilvErwErking mEEtjEsland.
dEzE publicatiE kwam tot stand mEt stEun van dE vlaamsE ovErhEid.

Dit zijn rolcontainers voor selectieve inzameling van PMD en van
restafval. De containers zijn voorzien van sensibilisatiepancartes
en/of stickers. Ze zijn in kleine hoeveelheden te ontlenen bij alle
deelnemende steden en gemeenten van het IVM-gebied.

Herbruikbare bekers
Dit zijn polycarbonaat (kunststof) bekers die onbreekbaar en
stevig zijn (ze drinken “als glas”). Voordeel van het gebruik is dat
ze gemakkelijk kunnen worden uitgespoeld en gewassen, zodat
op evenementen geen plastic wegwerpbekertjes meer moeten
worden gebruikt.
Ze zijn in kleine hoeveelheden te ontlenen bij alle deelnemende
steden en gemeenten van het IVM-gebied.

Voor grotere evenementen
Evenementen die flink wat materiaal nodig hebben worden
door de lokale milieudienst doorverwezen naar een van
de 3 uitleenposten verspreid over het werkingsgebied
van IVM, waar gratis herbruikbare bekers, een mobiele
vaatwasser, tenten, spandoeken, afvaleilandjes en ander
preventiemateriaal kunnen worden ontleend. Er wordt wel
een waarborg gevraagd bij het ontlenen van het materiaal.

v.u. Koen Loete, voorzitter IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29 9900 Eeklo
grafische vormgeving www.nelsoninspires.be (Leuven) en www.artoos.be
duurzaam gedrukt door drukkerij Artoos
contact IVM: 09 377 82 11 – ivm@ivmmilieubeheer.be – www.ivmmilieubeheer.be

