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Kringlooptuinieren met de
jongste compostmeester
in de regio!
Midden april gingen we op een zonovergoten woensdagnamiddag op bezoek bij David Vervenne.
Het alom bekende spreekwoord ‘Jong geleerd, is oud gedaan’ is David zeker op het lijf geschreven.
Deze jonge knaap van elf jaar uit Zulte mag zichzelf de jongste compostmeester noemen in de
IVM-regio en ver daarbuiten. En één ding is zeker: composteren zit hem in het bloed! Hij vertelde ons
hoe hij de ‘composteermicrobe’ te pakken kreeg en aan de slag is gegaan als junior-kringloopkracht in
zijn gemeente. Ook zijn grote leermeester en goedlachse vriend Bart Vanoosthuyse is van de partij. Bart
is al langere tijd kringloopkracht in Zulte en geeft geregeld demonstraties thuiscomposteren op het
recyclagepark en sinds dit jaar ook in de kringlooptuin bij hem thuis.
Hoe is het eigenlijk allemaal
begonnen?
David: Ik heb vorig jaar zelf een
moestuintje aangelegd en ik wilde wat
meer uitleg over thuiscomposteren. Zo
ben ik terechtgekomen bij ‘Bartje’ (lacht)
die me alles over composteren heeft
verteld. Ondertussen heb ik al heel veel
bijgeleerd en heb ik twee compostvaten
staan achteraan in de tuin.
Bart: Ja dat klopt. David is bij mij gekomen
voor info en tips om zelf thuis aan de slag
te gaan en is daarna blijven terugkomen en
blijven plakken hé.

Je kweekt dus zelf je eigen
groentjes en je zorgt daarbij ook
nog eens voor je eigen compost?
David: Jazeker. In mijn moestuintje kweek
ik sla, ajuintjes, kerstomaatjes, peterselie
en tijm en nog andere groentjes. Ik gebruik
ook potten op het terras om groentjes
en tuinkruiden in te planten. Mijn mama
helpt me af en toe bij het verzorgen van
de plantjes en onderhoud van de tuin. Het
leuke is dat we elk jaar verse en gezonde
groenten uit eigen moestuin kunnen

smullen. En ze zijn heel lekker! (lacht)
Het tuinafval en de restjes van groenten
en fruit uit de keuken gooi ik in mijn
compostvat. Zo krijg ik na enkele maanden
mooie compost die ik terug kan gebruiken
in mijn kweekpotjes en als bemesting voor
mijn moestuin. In het ene compostvat is
alles al goed aan het verteren en zitten
veel levendige compostdiertjes. Met het
andere compostvat ben ik later gestart
en daar moet alles nog een beetje op gang
komen. Maar dat komt wel goed.

Je bent ondertussen nu al bijna
1 jaar compostmeester. Heb je
hiervoor lessen moeten volgen?
David: Neen, niet echt. Het is vooral Bart
die me veel heeft uitgelegd en geleerd wat
ik allemaal over thuiscomposteren moet
weten.
Bart: We zijn ook nog niet zo lang geleden
samen naar een informatiesessie in De
Pinte geweest. Daar hebben we nog heel
wat nuttige tips en tricks meegekregen
rond de kunst van het composteren. En
we zijn vooral graag samen op stap hé.
Twee deugnieten tezamen die het goed
met elkaar kunnen vinden. Twee handen

IVM en de deelnemende steden en gemeenten
staan dagelijks in voor het goed beheer van
uw afval. Hierbij primeert steeds de aandacht
voor afvalpreventie. Iedereen kan zijn of haar
steentje bijdragen om de afvalberg in te perken:
door bewuster aan te kopen, door na te denken
of iets nog bruikbaar is vooraleer we het bij het
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op één buik! (lacht) Ik weet trouwens nog
heel goed dat David voor de eerste keer
bij mij is gekomen op 7 mei van vorig jaar.
En daar bleef het niet bij. Sedertdien is
hij heel gepassioneerd geraakt en zet hij
zich ten volle in bij het compostgebeuren.
Dit jaar mag hij zijn eerste jaar als volleerd
compostmeester vieren.

grofvuil gooien, door met eenvoudige knepen
de hoeveelheid tuinafval te beperken…
In dit IVMMagazine tonen we hoe sommigen
engagement in daden omzetten. We spraken
in Zulte met de jongste compostmeester van
onze regio - wellicht de jongste in Vlaanderen.
In Assenede namen we een kijkje achter de

Zijn er nog andere compostmeesters hier in Zulte waarmee
je contact hebt?
David: Bart is eigenlijke de enige bij wie ik
het meeste samen ben. We staan regel
matig allebei op de demonstratieplaats op
het containerpark en soms help ik Bart bij
hem thuis.
Bart: We zijn trouwens nog op zoek
naar nieuwe compostmeesters om ons
tweekoppig team te versterken. Dus
iedereen die geïnteresseerd is, is zeker
welkom. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd, toch? (lacht)

Hoeveel keer per jaar geven
jullie samen demonstraties
over thuiscomposteren?
David: Vorig jaar stonden we 1 keer in de
maand op het containerpark, maar dat
is nu veranderd. Nu is het om de twee
maanden.
Bart: Dat klopt. Sedert dit jaar is het
afwisselend. De ene maand staan we op
het containerpark op onze demostand en
de maand daarop geef ik demonstratie
bij mij thuis en ‘den David’ komt dan ook
altijd af hé. En we geven ook 1 keer per
jaar een demonstratie op de boerenmarkt
achter het kasteel van Olsene met de
compostmobiel van IVM. Dat is altijd in de
maand september.
David: Ja, dat is juist. Op de boerenmarkt
gebruiken we het materiaal van de
compostmobiel en op het containerpark
hebben we zelf een eigen demostandje
gemaakt, maar onze tafel waar we alles op
zetten valt bijna uiteen. We gaan dringend
een andere tafel moeten zoeken (lacht).
Misschien moeten we eens een kijkje gaan
nemen in De Kringwinkel.

Komen de mensen spontaan naar
jou met vragen als ze je zien
staan op de demoplaats?
David: Nee niet direct. Meestal moeten
we de mensen lokken want het gebeurt
heel weinig dat ze van zichzelf naar ons
toe komen voor informatie. Bart is dé
grote babbelaar. Hij lokt de mensen vooral
met vééél grapjes (lacht). Maar als het
moet kan hij ook serieus zijn.

Bart: Ja, we moeten de meeste mensen
zelf aansporen. Daar is David nog wel
een beetje te bedeesd om zelf de stap te
zetten om de mensen aan te spreken. Maar
zijn zelfzekerheid zal de komende jaren
wel groeien. Ikzelf probeer de mensen
tot bij ons te krijgen met een kwinkslag.
‘Humor opent deuren’ hé, zoals ze zeggen.
Wat opvalt is dat de mensen vooral vragen
waar ze moeten op letten als ze voor de
eerste keer starten met een compostvat.
Blijkbaar hebben velen een compostvat
staan in de tuin, maar hebben ze het nog
niet in gebruik genomen.

Wat vind je zo tof en leuk aan
composteren?
David: Ik vind het tof om mijn eigen
moestuintje te hebben, het groenafval te
laten verteren in mijn compostvaten en de
compost daarna te gebruiken om de grond
goed vruchtbaar te maken. Het is ook leuk
om regelmatig een keer ‘te roeren’ in mijn
compostvat. (lacht) Ik bedoel om met de
stok te beluchten. Je weet wel… de stok
in het vat steken, kwartje draaien en de
stok terug omhoog halen zodat alles los
komt en luchtig wordt. Ik vind het ook fijn
om met Bart samen te werken en voel me
eigenlijk wel goed thuis tussen de mensen
en ik zie het zeker zitten om later ook
iedereen aan te sporen om thuis zelf met
een compostvat of een compostbak aan
de slag te gaan.

Wat zou je later willen worden
en denk je dat, als je een job
hebt, genoeg tijd zal kunnen
vrijmaken om nog met kringlooptuinieren bezig te zijn?
David: Wat ik later wil worden? Dat
weet ik nog niet echt. Werken in mijn
groentetuin en composteren doe ik graag.
Ook de demonstraties met Bart op het
containerpark en bij hem thuis zou ik voor
geen geld willen missen. Ook als ik later
een job heb, dan laat ik dit zeker niet vallen.
David en Bart, bedankt voor de leuke
babbel en aan jullie beiden nog veel succes,
en vooral veel plezier, toegewenst bij jullie
demonstraties over thuiscomposteren en
kringlooptuinieren.

Kringloopweekend 2018
en andere activiteiten

Voedselrestjes zomaar weggooien is
niet ok. Elke Vlaming verspilt jaarlijks
€ 137 voedsel. Die verspilling kost
bovendien handenvol geld. Met alle
Vlamingen samen kieperen we dus
jaarlijks zo’n 564 miljoen euro in de
vuilnisbak. Met die hoeveelheid voedsel
zou je 484.000 mensen een jaar lang
kunnen voeden. Hoog tijd om onze
krachten te bundelen en dat voedsel te
redden van de afvalberg!
Tijdens het Kringloopweekend worden
activiteiten georganiseerd waarbij
wordt aangetoond dat de restjes uit
de keuken én de tuin een nieuw leven
kunnen krijgen. Kom de vele tips proeven
tijdens de kringloopactiviteiten in jouw
buurt. De volledige kalender vind je op
vlaco.be en de evenementenkalender op
ivmmilieubeheer.be

Sint-Laureins
Assenede
Kaprijke

schermen van Jazzenede, een afvalarm festival met dank aan vele enthousiaste vrijwilligers.
Dit zijn enkele van de vele mooie voorbeelden
in onze regio, van A tot Z.
Het enthousiasme dat we opmerkten in
Assenede en Zulte werkte aanstekelijk. We
hopen dat u het hierover met ons eens bent.

Geniet deze zomer met volle teugen van
de tuin én van de vele - hopelijk afvalarme evenementen in onze regio.
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Jazzenede: 5-daags duurzaam festival
Duurzame evenementen. IVM promoot dit al een hele tijd en probeert
organisatoren te helpen om dit ook daadwerkelijk te kunnen
realiseren. Een evenement in onze regio dat al jaar en dag werkt aan
een duurzaam karakter is Jazzenede. Bij zo’n duurzaam evenement
komt heel wat voorbereiding kijken. Dat verdient om meer uitleg.
IVM zocht in Assenede Wim Vandendriessche en Joke De Vos op voor
een gesprekje.
Stel eens jullie festival voor.
Wim: Jazzenede is een tweejaarlijks
evenement waarin de jazzmuziek centraal
staat. We organiseren Jazzenede sinds
2000, nu voor de 9de keer dus. Dit
jaar vindt het plaats van donderdag
26 t/m maandag 30 juli, voor de 3de
keer op de evenementenweide naast
het gemeentehuis van Assenede. De
organisatie en coördinatie ligt in handen
van vzw Strandpaal 28.
Joke: Ons festival groeit, maar blijft
aandacht hebben voor een evenwicht
tussen bezoekersaantallen en program
matie. We hebben een ideale setting
gevonden op een festivalweide, met
aandacht voor toegankelijkheid - zo voor
zien we 2.000 m² plankenvloer voor rol
stoelgebruikers - en bereikbaarheid per
fiets. Auto’s worden afgeleid naar parkings,
de nabijheid van het festivalterrein is
autoluw.

Hoe betrekken jullie de omgeving
bij het gebeuren?
Wim: Jazzenede streeft ernaar om
een sterke link met de dorpsbewoners
op te bouwen. Er is niet enkel de lage
toegangsprijs (een dagticket kost € 7),
we willen het gezellig houden en starten
daarom traditioneel met een volksfeest

4 - ivmmagazine

op donderdag, het ‘mosselgelach’. Hierop
worden de bezoekers getrakteerd op
overheerlijke mosselen, stand-upcomedy
en een 1ste jazzoptreden. Ook zijn er
gedurende het festival in de lokale cafés
optredens van jazzbandjes. Het leeft!

Een mosselgelach!
Veel mosselschelpen dus?
Joke: Inderdaad, de eerste avond zorgt
direct al voor flink wat afval. Maar
daarvoor wordt gezorgd!
We werken met een beperkte equipe
van 7 verantwoordelijken, maar kunnen
wel een beroep doen op 150 à 200

vrijwilligers. De 7 verantwoordelijken
leiden elk een ‘team’ (bv. bar, decoratie,
terrein, catering…). Er is aandacht voor
afvalbeheer in de diverse teams en op het
festival zelf is er 1 eindverantwoordelijke
voor de afvalinzameling en -beheer, in de
persoon van Wim. Dat werkt!
Wim: We benadrukken de noodzaak
aan duidelijke afspraken op voorhand in
verband met het afvalplan. Dit behelst
alle stromen sorteren én afzonderlijk
afvoeren; dit geldt overigens ook voor
de afbraak, want ook daarbij komen vele
afvalstromen vrij en moet er selectief
tewerk worden gegaan. Afval beheren
op een festival vergt goede organisatie,
opvolging, coördinatie én coaching.

Hoe worden de afvalstromen
ingezameld?
Wim: Op het festival wordt alles
consequent selectief ingezameld.
PMD is er niet zoveel. Het merendeel
is restafval en kartonnen dozen van de
catering. We hebben ook veel houtafval en

we zamelen ook wel wat harde plastics en
folies in. Selectief inzamelen is één zaak,
het selectief laten ophalen en verwerken
is een ander aandachtspunt. Dit laatste
kan en moet nog beter, vandaar dat we
voor de komende editie afspraken hebben
gemaakt met het gemeentebestuur die
de hulp van Mooimakers heeft ingeroepen
om te kijken of ons festival nog stappen
vooruit kan zetten. En tenslotte hebben
we ook IVM bereid gevonden bij te
springen bij de selectieve inzameling van
de afvalstromen.

Joke: Ook de artiesten genieten mee: ze
krijgen hun catering op echt servies en
appreciëren dat enorm. Hierdoor wordt
het ook gemakkelijker om backstage afval
te scheiden. Niet altijd evident hé.

Zien jullie nog werkpunten?
Wim: We zouden zeer graag een antwoord
vinden op het peukenprobleem. Er staan
wel enkele asbakken, maar hiermee
vangen we het peukenprobleem niet
op. Hopelijk kunnen we via Mooimakers
aan een proefproject meewerken en zo
het festivalterrein helemaal spik en span
houden…

“Ons terrein
werkt onbewust
stimulerend om het
proper te houden”

Gaan de cateraars goed mee in
het duurzaam-verhaal?
Joke: We hebben alle catering in eigen
beheer, met dank aan onze vrijwilligers.
Zelf hadden we na vorige editie nog enkele
aandachtspunten voor optimalisatie: zo
werken we aan efficiëntere vuilnisbakken
in de keukens en bar en voorzien we een
‘sorteerstraat’ voor afvalstromen die zich
bij de catering en ‘backstage’ voordoen.
Wim: Meer en meer besteden we
aandacht aan het korte keten-verhaal op
het festival. We kopen zoveel als mogelijk
onze producten in de gemeente. Zo reden
we in 2000 nog om grootverpakkingen
naar grootwarenhuizen om er aan
bulkprijzen in te kopen. Dat is voorbij:
we kiezen resoluut voor de korte keten
omwille van het milieuvoordeel én de
betrokkenheid met lokale leveranciers.

Hoe reageren publiek en
artiesten op jullie filosofie?
Wim: Het publiek is te gast op een
proper terrein en krijgt drank uit een glas
en eten op borden. Zo weinig mogelijk
wegwerpbekers of wegwerpservies, dat
is toch een meerwaarde! De bezoekers
waarderen onze inspanningen dus doen
ze zelf ook een inspanning om het mooi
te houden. Ons terrein werkt onbewust
stimulerend om het proper te houden.
Ook dat bedoelen de bezoekers wanneer
ze zeggen dat Jazzenede ‘gezellig is’.

We hebben de afgelopen jaren steeds
kleine stapjes voorwaarts gezet om
steeds beter te doen en iedereen ‘mee’
te krijgen, zonder te bruuskeren. Het
werkt, maar alle stappen die worden
gezet moeten passen in het totaalplaatje
van ons festival: gezellig, toffe muziek,
aangename omgeving…
We proberen met beperkte middelen er
het maximale uit te halen! We kunnen
buigen op een groot draagvlak: onze
vrijwilligers stralen het uit naar bezoekers,
die dit waarderen en zelf inspanningen
doen om het proper te houden.

Hebben jullie tips voor andere
organisatoren?
Joke: De ‘duurzame gedachte’ uitstralen

lijkt veel werk, maar dat valt zeer goed
mee. Het komt erop neer om bewust
bezig te zijn met het duurzame idee, want
het zijn vaak kleine stapjes die verandering
mogelijk maken. We denken maar aan
een goede aanduiding van afvaleilandjes,
aan het gebruik van juiste recipiënten,
aan het tijdig leegmaken van vuilbakjes….
Dit spaart nadien veel tijd en nazorg.
Wim: Op voorhand een goed plan
uitwerken loont in efficiëntie tijdens en
na het evenement. Zo is het goed dat er 1
persoon is die het afvalbeheer coördineert;
hij kan de verschillende teams aansturen
op vlak van afvalbeheer en -inzameling.
Overigens, ook als de festivalgangers
naar huis zijn is het werk niet af. Vanaf de
eerste dag van de opbouw tot de laatste
dag van de afbraak moet het afval op de
juiste manier kunnen worden ingezameld.
Tenslotte is evaluatie zeer belangrijk: leren
uit foutjes om het de volgende keer beter
te doen. En dat dan ook doen. Dan ben je
goed bezig!

Wim Vandendriessche en Joke De Vos van
Jazzenede, milieuambtenaar Stijn Verbeke op de
festivalweide

Jazzenede praktisch:
26-30 juli, festivalterrein Assenede
(naast gemeentehuis). Programmatie op
www.jazzenede.be; dagtickets € 7. Afval
scheiden verplicht!

Organiseer jouw evenement afvalarm!
Voor kleine(re) evenementen
Alle 19 IVM-steden en gemeenten beschikken over herbruikbare bekers en
afvaleilandjes die gratis ter beschikking staan van organisatoren. Informeer bij de
milieudienst van de gemeente of stad.

Voor grotere evenementen
Informeer bij 1 van de 3 uitleenposten verspreid over het werkingsgebied van
IVM, waar gratis herbruikbare bekers, een mobiele vaatwas, tenten, spandoeken,
afvaleilandjes en ander preventiemateriaal kunnen worden ontleend.
• Eeklo: IVM, Sint-Laureinsesteenweg 29, 9900 Eeklo
(09 218 71 51 of caroline.debacker@ivmmilieubeheer.be)
• Deinze: dienst Patrimonium, Europalaan 36, 9800 Deinze
(09 381 96 80 of tud@deinze.be)
• Merelbeke: recyclagepark, Hundelgemsesteenweg 952, 9820 Merelbeke
(09 210 35 10 of afvalbeheer@merelbeke.be)
Download de gratis brochure 'Duurzame evenementen' op www.ivmmilieubeheer.be
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AFVALWEETJES
Taxussnoeisel niet meer
apart ingezameld!

het materiaal mag vanaf nu (terug) bij het
groenafval.

Gedurende de afgelopen 10 jaar hebben
velen taxussnoeisel naar het recyclagepark
gebracht. Dankzij de inzameling in onze
regio werden er ca. 2.500 chemotherapieën
mogelijk gemaakt, want in jong taxus
snoeisel is de kostbare grondstof baccatine
aanwezig. Met de opbrengst van de
inzameling konden heel wat projecten
worden gesteund. Zo werd in totaal
€ 152.000 geschonken aan o.m. de Vlaamse
Liga tegen Kanker, het Kinderkankerfonds,
Think Pink, de Stichting Luka Hemelaere en
de Olivia Hendrickx Foundation.

We danken iedereen voor de jarenlange
inzet en steun. Het is dan ook met spijt
dat IVM en de deelnemende steden en
gemeenten deze actie moeten stopzetten.

Door de wijziging van de internationale
markt gedurende de afgelopen jaren is de
Europese markt echter oververzadigd. Dit
heeft als gevolg dat de inzamelaars geen
acties meer organiseren. IVM heeft voor
de zomer van 2018 geen afnemer voor het
taxussnoeisel gevonden. Daarom wordt de
inzameling stopgezet. Inwoners moeten
derhalve het taxussnoeisel niet langer
gescheiden afgeven op het recyclagepark,

Vervang tijdig het frituurvet
We bakken graag frietjes. Maar het is belangrijk dat we dit zo gezond mogelijk doen.
Aangenomen wordt dat het beter is om frituurolie of -vet na tien bakbeurten te
vervangen. Toch is het raadzaam om op de verpakking te lezen hoeveel bakbeurten de
producent aanraadt. Houd steeds rekening met de voorschriften die op de verpakking
worden vermeld.
Enkele tips om de olie of het vet thuis van goede kwaliteit te houden:
• De friteuse moet uitgerust zijn met een betrouwbare en geijkte thermostaat. De
temperatuur van de frituurolie mag niet hoger zijn dan 180 °C (175 °C wordt
aanbevolen).
• Een donkere kleur, een dikke of stroperige textuur, de aanwezigheid van afzettingen
(resten van frituurbeslag, paneermeel, voedselresten...), een ranzige smaak... zijn
tekenen van kwaliteitsvermindering en van te hoog aantal keren of onaangepast
gebruik van de olie.
• Vervang de olie voordat ze tekenen van kwaliteitsvermindering vertoont en na
maximaal 10 keer gebruik, of minder als dit op het etiket wordt vermeld.
• Vervang bij elke verversing alle olie; bij elke verversing moet ook de friteuse worden
gereinigd.

Tijdens Repair Cafés helpen mensen
elkaar gratis en op vrijwillige basis
met het herstellen van meegebrachte
voorwerpen. Er is gereedschap en
materiaal aanwezig om herstellingen
uit te laten voeren. Dit initiatief helpt
de afvalberg te verkleinen. Heb je
materiaal dat een reparatie nodig
heeft? Of wil je een handje toesteken?
Kom dan eens een kijkje nemen op
één van volgende Repair Cafés die
plaatsvinden in de maanden van juni
tot september:
• Merelbeke:
zaterdag 9 juni, 9.30-13 uur,
Fair-Share-Repair Festival
op en rondom het Kerkplein
van Merelbeke Centrum
• Aalter:
zaterdag 16 juni, 14-17 uur,
Repair Café Aalter in Lokaal
Dienstencentrum Kerkem,
Rerum Novarumstraat 24, Aalter
• Evergem:
zaterdag 23 juni, 9-12 uur,
Repair Café Evergem in
Ontmoetingscentrum Ter
Gulden Celle, Doornzele Dries
57, Evergem
• Eeklo:
zaterdag 23 juni, 9.30-12 uur,
Repair Café Eeklo in
Wijkcentrum De Kring,
Zuidmoerstraat 136/8, Eeklo
(ook herstelling van fietsen)
• Nazareth:
zaterdag 8 september,
9.30-13 uur, Repair Café
Schelde-Leie in School
van Morgen, Stropstraat 21,
Nazareth
• Eeklo:
zaterdag 15 september,
9.30-12 uur, Repair Café
Eeklo in N9 fabriek,
Molenstraat 31, Eeklo
• Evergem:
zaterdag 22 september,
9-12 uur, Repair Café
Evergem
in GBS Wippelgem,Droogte
208, Evergem
• Aalter:
zaterdag 29 september,
14-17 uur, Repair Café Aalter
in Lokaal Dienstencentrum
Kerkem,Rerum Novarumstraat
24, Aalter
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Klein Gevaarlijk Afval:
gewijzigde regels!
KGA staat voor ‘Klein Gevaarlijk Afval’. Het gaat om gevaarlijke
afvalstoffen die in kleine hoeveelheden voorkomen bij
huishoudelijk gebruik. Door hun gevaarlijke eigenschap horen ze
niet thuis in de restafvalzak, P(+)MD-zak, grofvuil- of andere
containers op het recyclagepark. De gevaarlijke afvalstoffen
worden apart ingezameld en verwerkt in speciaal uitgeruste
verwerkingsinstallaties.

WAT VALT ONDER KGA?
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Inkten
Verven, verfpotten, verfborstels
Oliën, brandstoffen
Aceton, brandspiritus, oplosmiddel, verfafbijter,
white spirit…
Soda, ammoniak, zoutzuur, javel, formol,
anti-roestmiddel…
Bestrijdingsmiddelen voor onkruid en knaagdieren,
insecticiden, sproeistoffen, carbolineum…
Koperpoets, ontstopper, ontkalker, sterk bijtende
wc-reiniger, nagellakverwijderaar, parfums…
Lege verpakkingen van hogervermelde gevaarlijke
afvalstoffen
Lege verpakkingen met kindveilige sluiting
Lege verpakkingen met (één van) deze symbolen

GEEN KGA (maar wat dan wel?)
nn Frituurolie en -vetten è recyclagepark,
wijkinzameling of inzamelpunt supermarkt
nn Cosmetica zonder speciale bescherming of zonder
ontvlambaar oplosmiddel è restafval
nn Schoonmaakproducten: indien lege flessen of flacons
PET of HDPEè P(+)MD
nn Verpakkingen zonder gevaarsymbolen: indien lege
flessen of flacons PET of HDPE è P(+)MD
nn Spuitbussen van cosmetica of voedingsproducten
è P(+)MD
nn Afgedankte afgedrukte foto’s è restafval
nn Oude geneesmiddelen è naar de apotheker

Een verwittigd persoon is er twee waard!
1. Breng de gevaarlijke producten zoveel als mogelijk in de
originele verpakking.
2. Meng nooit gevaarlijke producten of restjes ervan.
3. Giet géén KGA in de gootsteen of riolering.
4. Injectienaalden worden énkel aangenomen in een naaldbox.
Losse naalden worden geweigerd.
5. Verpakkingen van KGA die in de P(+)MD-zak verdwijnen
worden geweigerd. Ze horen bij KGA!

Gratis of betalend?
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Spaarlampen, uv- en tl-lampen
Batterijen en knoopcellen
Kwikthermometers
Brandblussers
Niet-geperforeerde gasflessen voor éénmalig
gebruik
Injectienaalden in een naaldcontainer
Rookdetectors die niet teruggenomen worden door
de leverancier
Niet (volledig) opgebrand vuurwerk
Analoge röntgenfoto’s en nitraatfilms
Fotografische vloeistoffen

KGA van huishoudens - in beperkte hoeveelheden - wordt
GRATIS aanvaard. KGA afkomstig van bedrijven niet! Hiervoor
wordt de kostprijs van inzameling en verwerking doorgerekend.

Hoeveel mag je afgeven?
KGA afkomstig van huishoudens is toegelaten voor beperkte
hoeveelheden.
Particulieren die eenmalig grote hoeveelheden KGA aanbieden
(bv. na verhuis) bij wijkinzamelingen, moeten op voorhand de
milieudienst van de gemeente/stad verwittigen en worden énkel
toegelaten tot de wijkinzameling mits schriftelijke toestemming
van de milieudienst. Wie géén schriftelijke toestemming heeft
wordt geweigerd!
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Metalen verpakkingen
recycleren
Drankblikjes, conserven, spuitbussen… De PMD-zak telt flink wat metalen verpakkingen.
Deze worden gerecycleerd tot staal of aluminium dat klaar is voor gebruik in nieuwe voorwerpen.
Hoe verloopt de recyclage van metalen verpakkingen?

Waarom metaal recycleren?

Staal wordt gesorteerd met magneten. Aluminium wordt
gescheiden met zogenaamde wervelstroomscheiders: het
aluminium krijgt een specifieke magnetische lading. Wanneer het
daarna in een magnetisch veld terechtkomt, wordt het afgestoten
en van het staal gescheiden. Het staal en aluminium wordt
gescheiden samengeperst in balen en vervoerd voor verwerking.
Staal en aluminium worden vermalen en gezuiverd tot schroot dat
klaar is voor verdere verwerking in speciale ovens. Staal gaat naar
de staalfabriek, aluminium naar gespecialiseerde smelterijen.
Doorgaans wordt staal in een verhouding van 40 % toegevoegd
aan gietijzer in de hoogovens. Staalfabrieken met elektrische ovens
smelten het staal en kunnen het voor 100 % recycleren, zonder
het toe te voegen aan gietijzer. Aluminium wordt gesmolten in
speciale ovens.
Daarna worden staal en aluminium in vormen gegoten, om er
nadien nieuwe producten mee te maken. Staal wordt in staven of
cilinders gegoten, aluminium in blokken.
Het metaal wordt verder bewerkt tot ‘half-afgewerkte’ producten,
die hun weg vinden naar de meest uiteenlopende toepassingen in
transport, bouw of verpakking.

Door recyclage sparen we natuurlijke grondstoffen. Staal is
een grondstof die oneindig kan worden gerecycleerd, zonder
het minste kwaliteitsverlies. Maar ook op energievlak winnen
we enorm door te recycleren: er is tot 85 % minder energie
nodig om staal te recycleren dan om het te produceren. Voor
gerecycleerd aluminium loopt dat cijfer zelfs op tot 95 %. Minder
energieverbruik betekent minder CO2-uitstoot en dat komt ons
klimaat ten goede.

Wat wel, wat niet?
Stop geen verpakkingen die giftige of bijtende producten
bevat hebben in de P(+)MD-zak. Ze vormen een gevaar voor
de machines en de mensen in recycleer- en sorteercentra.
Aluminiumfolie is evenmin gewenst: dit zorgt voor problemen bij
het verwerkingsproces.

WEL

Waarvoor gebruiken we gerecycleerde metalen
verpakkingen?
Gerecycleerd staal vind je overal terug, van scheermesjes tot
stalen constructies voor wolkenkrabbers, van koffiezetapparaten
tot kranen. Ook verpakkingen: denk aan conservenblikken,
drankblikjes en koekjesdozen in de voedingsindustrie, spuitbussen
en industriële vaten en bidons. Ook in minder verwachte hoeken
vinden we gerecycleerd staal, zoals moderne medische apparatuur.
Gerecycleerd aluminium is populair in de voedingssector, denk
maar aan drankblikjes, schotels voor bereide maaltijden of
spuitbussen. Ook in de bouwsector wordt aluminium gebruikt,
onder meer voor raamprofielen. Verdere toepassingen: autoonderdelen, elektrische huishoudtoestellen, fietsen, metalen
pigmenten in verf…

Goed sorteren is dus belangrijk! En daarvoor rekenen we ook op u.
Raadpleeg de sorteerregels op www.fostplus.be
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