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HOE aanbieden?

Papier
hier!

• Goed samengebonden met een touw
• Of in een kartonnen doos,
die dichtgebonden wordt zodat het
papier en karton niet
kan wegwaaien!

In 2013
zamelden de
inwoners van de 19
IVM-steden en gemeenten
gemiddeld 77,5 kg papier en karton in.
Een zeer goed resultaat. En de kwaliteit van het
materiaal wordt gegeerd door de papierfabrikanten. Houden zo!

Wat gebeurt met het
ingezameld materiaal?
Het papier en karton wordt in bulk
overgebracht naar de papierfabriek, waar
het wordt gesorteerd. Het karton gaat
naar een aparte verwerkingsinstallatie
(bv.
voor
de
productie
van
verpakkingsdozen); het papier wordt
verder verwerkt in de papierfabriek.
Het papier en karton van de IVM-regio
komt terecht bij Vlar Papier (Gent);
het papier wordt bij Stora Enso te
Langerbrugge gerecycleerd tot papier
voor kranten en magazines.
Door het oud papier te mengen met
water ontstaat pulp. Hieruit worden
alle ongewenste bestanddelen zoals
lak, nietjes, vernis, lijm, plastic en touw
verwijderd. Voor de productie van
bepaalde papiersoorten moet de pulp
ontinkt en gebleekt worden. De pulp
wordt achtereenvolgens ontwaterd,
geperst en gedroogd. Hierna volgen
diverse afwerkingen, afhankelijk van het
type papier.

Liefst zo zuiver mogelijk!
Om een zo goed mogelijk eindproduct te
verkrijgen, dient het aangevoerde papier
en karton zo zuiver mogelijk te zijn. Hierna
enkele aandachtspunten.

u Geen piepschuim!
Ook al zitten ze vaak in een kartonnen
doos, piepschuim en aanverwante
materialen zijn niet van karton. Ze mogen
dus ook niet worden ingezameld met het
papier en karton. Ze horen bij het restafval.

u Geen plastic folie rond magazines
bij het papier!
Ook al wordt deze folie soms
‘cellofaanpapier’ genoemd, het is geen
papier en hoort bijgevolg niet thuis bij het
papier en karton. Laat deze folie niet rond
de reclamefolders of magazines. Folies
horen bij het restafval.

u Geen behangpapier!
Behangpapier mag niet worden ingezameld
met het papier en karton. Het bevat stoffen
(bv. lijm/verven) die nadelig zijn voor de

Materiaalstromen primeren op
afval. Van de pakweg 500 kg afval
die we per inwoner produceren,
blijft slechts 150 kg over als
restafval. Het overige – met
uitzondering van enkele inerte
materialen - wordt selectief
opgehaald of ingezameld op het
recyclagepark met het oog op
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recyclage van het papier. Behangpapier
hoort bij het restafval (let wel: het is géén
grofvuil).

u Geen aluminiumfolie!
Aluminiumfolie is geen papier en hoort dus
niet bij het papier en karton. Het materiaal
kan bijgevolg niet in aanmerking komen
voor recyclage en moet met het restafval
worden meegegeven.

u Geen vettig of vervuild papier
of karton!
Vuil of vettig papier mag niet worden
ingezameld met het papier en karton. Het
bevat vet dat nadelig is voor de recyclage
van papier. Het hoort bij het restafval

WEL toegelaten:
• Papieren zakken
• Kartonnen dozen
• Tijdschriften, kranten, folders
• Boeken
• Schrijf- en inktpapier

recyclage of hergebruik.
Met dat restafvalcijfer scoort
het IVM-gebied op het Vlaamse
gemiddelde.
Ons
globale
restafvalcijfer is op 8 jaar tijd met
meer dan 30 kg gedaald, dankzij
een ruimer aanbod aan selectieve
fracties op de recyclageparken,
dankzij optimalisatie van de

selectieve ophalingen, dankzij een
beter toezicht op wat als ‘grofvuil’
dient te worden aanvaard, dankzij
inspanningen om keukenafval
thuis te composteren, dankzij
ritjes naar de kringwinkel…
In dit IVMMagazine focussen we
onder meer op het kringlooptuinieren

Parkwachter: de job van mijn leven!
In het recyclagepark van Zomergem staan Jimmy Pombereu en Maxime Goethals de bezoekers met
raad en daad bij. Jimmy geeft een woordje uitleg over wat hun job precies inhoudt.
Wat zijn jullie taken?
We staan hier met twee parkwachters:
iemand aan de ingang en iemand in het
recyclagepark zelf. Aan de ingang kijken
we aan de hand van de identiteitskaart
na of de bezoeker een inwoner is van
Zomergem en we controleren wat hij of zij
precies meeheeft. De collega die verder
in het park zelf staat, helpt de mensen
dan met sorteren en ziet er op toe dat
alles in de juiste container belandt. Als
het druk is, kunnen we dat natuurlijk niet
bijhouden en hebben we onze handen vol
met controleren of alles correct verloopt.
Tussendoor proberen we wat op te kuisen.
Wij contacteren ook de ophaalfirma’s
wanneer de containers bijna vol zijn, zodat
die op tijd kunnen opgehaald worden.
Hoeveel bezoekers komen er hier
ongeveer?
In de zomerperiode zal dat per week zeker
rond de duizend man zijn. We hebben
dagen van meer dan 200 bezoekers, soms
zelfs alleen op een namiddag.

in de container. Nu moet het allemaal
in een PMD-zak zitten. Wij mogen ook
geen PMD-zak met een rode sticker
aanvaarden. Dan leggen we uit dat ze
deze terug moeten meenemen naar huis,
de sticker eraf halen en de volgende keer
correct aan straat zetten.
Ook bij de andere afvalstromen zijn de
regels in de loop der jaren veranderd. Dat
geeft soms aanleiding tot misverstanden.
Het gebeurt regelmatig dat we toch iets
uit de containers moeten halen dat er niet
in mag, zeker in de zomerperiode.
Zijn er soms lastige klanten als je
bijvoorbeeld dingen moet weigeren?
We mogen zeker niet klagen, we hebben
goed volk! (lacht) Ondertussen kennen de
inwoners ons al een beetje en dan komen
ze ook sneller iets vragen als ze twijfelen.

Vroeger werkte ik in een fabriek en daar
zaten we acht uur aan een stuk binnen. Dit
is hier eigenlijk de job van mijn leven, ik zou
niet meer willen veranderen. Een minder
punt is dat we soms met wat weinig
personeel zijn in de zomer. In drukke
periodes moeten we quasi constant de
toegangscontrole verzekeren en dan kan
je de inwoners niet zoveel helpen terwijl je
dat wel meer zou willen.
Zijn er dingen die mensen hier
binnengebracht hebben, die je zullen
bijblijven?
Ja, een frigo... De week nadien wil ik die
verplaatsen en ik zeg: “mo vent, die frigo
weegt, wat is dat hier?!”. Hij zat nog vol
met bier, helaas was het allemaal over
datum (lacht).
Dank voor het interview.

Wat zijn de positieve en negatieve
punten van de job?

Interview: Jasmine Haegeman

Voorsorteren helpt voor een vlot
bezoek aan het recyclagepark

Begrijpen de mensen de sorteerregels
of is het echt nodig dat jullie helpen?
Harde plastiek zorgt bijvoorbeeld voor
heel wat verwarring, niet alle plastics
zijn immers toegelaten. Mensen zeggen
dan: “maar dat is nu toch redelijk harde
plastiek?” Dan moeten we inderdaad
helpen en uitleggen waarom iets wel of
niet mag.

Maar al te vaak wordt een bezoek
aan het recyclagepark gepland tussen
het opruimen en klussen door en
wordt het afval snel-snel in de auto
of aanhangwagen geladen. Wie met
ongesorteerd afval op het recyclagepark
komt, verliest heel wat tijd omdat het
daar moet worden gesorteerd en in de
juiste container moet worden gegooid.
Dit veroorzaakt wegversperringen voor
andere parkbezoekers.
Daarom is het beter om afval en materialen
zoveel mogelijk op voorhand te sorteren.
Zo wordt het recyclageparkbezoek heel
wat aangenamer, ook voor de andere
bezoekers.

Zijn
de
sorteerregels
strenger
geworden?
Er moet steeds meer apart gesorteerd
worden. Huisvuilzakken mogen hier op
het recyclagepark bijvoorbeeld niet meer,
die moeten de mensen aan straat zetten.
Ook voor PMD is het strenger geworden,
vroeger kwamen mensen met een plastiek
zak of doos en gooiden ze de PMD los

Sint-Laureins

en thuiscomposteren, iets wat in
onze regio al goed is ingeburgerd
dankzij de inzet van tientallen
vrijwillige compostmeesters.
Deze compostmeesters krijgen
van de Vlaco de nieuwe naam
‘kringloopkrachten’. De vlag
verandert, de lading niet
noodzakelijk.
Namens
de

IVM een warme ‘dank u’ aan
deze compostmeesters voor
hun bijdrage tot promotie
van
het
kringlooptuinieren
én het verminderen van de
restafvalberg.
Een even verdiende ‘dank u’ gaat
naar de parkwachters, die dagin-dag-uit op het recyclagepark

toezien op de correcte
sortering
van
de
materiaalstromen. Ook
zij verdienen een pluim!
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Kringloopkracht
in hart en nieren
Luc De Clercq is een kringloopkracht, in de volksmond ook
compostmeester genoemd. Naast het lesgeven aan de hogeschool
KaHO Sint-Lieven te Gent is hij gepassioneerd bezig met alles wat
met kringlooptuinieren te maken heeft. Wat het precies inhoudt,
legt hij zelf uit.

Kringloopkracht
Hoe ben je ermee begonnen?
Ik vond het van jongs af aan al zo jammer
dat snoeihout in brand gestoken werd,
want het is perfect bruikbaar materiaal. Van
nature uit ben ik geïnteresseerd in de tuin
en technieken om afvalarm in de tuin bezig
te zijn. De compostmeestercursus heb ik
zo’n 15 jaar geleden gevolgd. Nu geef ik
ook opleiding aan kringloopkrachten in spé.
Wat denk je van de verandering
van
‘compostmeester’
naar
‘kringloopkracht’?
Het gaat tegenwoordig om meer dan
enkel composteren. Het gaat over
tuinaanleg, de keuze en onderhoud
van planten, inschakelen van kippen
en konijnen, mulchen en allerlei andere
technieken die gebruikt worden in het
kringlooptuinieren. Het composteren is er
eigenlijk maar een deel van. Nu wordt de
taak van compostmeester meer deze van
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een kringloopcoach, iemand die het hele
pakket begeleidt.
Hoe vul je de taken van kringloopkracht
in?
Ik geef opleiding aan kandidaatkringloopkrachten
(vroeger
de
compostmeesters) en daarin wordt
tegenwoordig ook de gedachte van
het
kringlooptuinieren
meegegeven.
Daarnaast geef ik ook de praktische
compostcursus voor mensen die iets willen
bijleren over bijvoorbeeld composteren of
tuinaanleg. Die praktische cursus bestaat
uit drie voormiddagen: een theoretische
sessie, dan een bezoek aan ‘modeltuinen’
te Avelgem of Londerzeel waar
cursisten verschillende technieken van
kringlooptuinieren zien en ten slotte een
praktijksessie die vooral over composteren
gaat.
Ik bezoek ook regelmatig scholen. In
een eerste school in Nazareth – mijn

woonplaats – geven we met twee collegacompostmeesters en twee leerkrachten
de leerlingen in kleine groepjes uitleg
over composteren, leren we hen de
diertjes uit compost herkennen, sorteren,
composteren…
In de basisschool van Eke werken we
met een leertuintje, waar de leerlingen
wekelijks een uurtje in de moestuin
meehelpen. In kleine groepjes oogsten
zij dan op het einde van het seizoen
bijvoorbeeld aardappelen, uien, boontjes,
pompoenen en rode biet. Op het einde
maakt de juf een foto en wordt de oogst
verdeeld onder de kinderen. In de zomer
ga ik dan nog eens af en toe langs in het
tuintje.

Composteren
Waarom is composteren belangrijk?
Iedereen die met planten bezig is, heeft
er alle voordeel bij om te composteren.
In plaats van met een aanhangwagen
naar het recyclagepark te rijden, denk
ik: “op dezelfde tijd kan je met goede
tuininrichting, het materiaal zelf verwerken
in plaats van in de file te staan en te
moeten betalen.” Ook voor de gezondheid
van de planten is compost belangrijk
en je hoeft geen verschillende soorten
bodemverbeteraars meer te kopen.
Welke alternatieven zijn er voor
mensen die geen tijd of plaats hebben
om te composteren?

Op zaterdag 7, zondag 8 juni en maandag 9 juni organiseert Vlaco vzw
in samenwerking met de afvalintercommunales, steden en gemeenten
én de honderden kringloopkrachten het Kringloopweekend. Op
het menu: acties rond de biologische kringloop. Koken met restjes,
tuinbezoeken, compost als vitaminekuur voor de planten ... er is
voor elk wat wils.
Bij het ter perse gaan waren volgende
activiteiten reeds gepland:
- Eeklo: 7 juni van 10-18u in
de
Huysmanshoeve:
Food
Fair,
internationale streekmarkt met o.m.
info over voedselverlies; 8 juni 14-15u
bijeenkomst buurtcompostpark in JC
Kubiek
- Evergem: 7 juni compostdag op
demoplaats recyclagepark 10-16u:
demonstratie,
kriebeltwister
voor

kinderen,
workshop
insectenhotel
bouwen, fototentoonstelling … voor
iedereen een leuk aandenken en kans op
mooie prijzen.
- Lovendegem: 7 juni 9-12 en 14-17u
demoplaats recyclagepark met gratis
compost.
- Merelbeke:
7
juni
demoplaats
recyclagepark
- Nazareth: 7 juni, composteerdemo’s
bij de VBS Eke/Home de Lichtervelde:
leertuin en composteerdemonstratie van
14-16u en bij de groenzone Parkwijk
t.h.v. huis nr. 32 van 10-12u

je elke dag een emmer appelsienschillen
hebt, is dat te eenzijdig natuurlijk. Als
het materiaal niet gevarieerd genoeg is,
krijg je een smurrie en dan heb je wel de
opgesomde problemen. Er moet een grote
variatie zitten in het materiaal en een goed
evenwicht tussen bruin en groen materiaal.
In sommige gemeenten zijn er al
wijkcomposteerplaatsen
die
op
sommige tijdstippen open zijn voor de
buurtbewoners. Er zijn binnen de IVMregio ook enkele gemeenten die gftophaling organiseren (Zulte, De Pinte en
Merelbeke). Sommige kringloopkrachten
vinden dat een gft-ophaling niet nodig is
in landelijke gemeenten, maar ook daar
zijn er steeds meer appartementen en
kleine verkavelingen en is er dus nood aan
een alternatief voor thuiscomposteren.
Persoonlijk vind ik de gft-ophaling een
goede zaak en niet in strijd met onze
taak. Een tweewekelijkse ophaling van
restafval kan zelfs een stimulans zijn om te
composteren. Een zak waar enkel restafval
inzit geeft geen geurhinder.
Bestaan er misverstanden over
compost die je graag de wereld zou
uithelpen?
Geurhinder en schrik voor ongedierte
zijn de klassieke misverstanden; wie goed
composteert heeft geen problemen.
Ook over wat wel en niet mag bestaan
misverstanden. Bijvoorbeeld koffiedik,
fruit en groenten die behandeld zijn,
giftige planten,… geven eigenlijk geen
probleem. Composteren is mengen. Als

Job en hobby
U geeft ook les op de hogeschool,
heeft dat een link met uw taak als
kringloopkracht?
Ik geef theorie en labo ‘microbiologie’ aan
1ste jaar bachelor studenten. Bodemleven
is eigenlijk microbiologie. In het compostvat
gaat het ook om bacteriën, schimmels …
dus een mengeling van micro-organismen.
U heeft dus van uw hobby uw beroep
kunnen maken?
Eigenlijk wel, maar als ik moet kiezen, zit ik
liever in mijn compost te werken dan het
onder de microscoop allemaal te moeten
zitten bestuderen. Uiteraard is het ook
interessant om de micro-organismen
en dergelijke te zien, want je voelt de
warmte in compost. Maar die warmte
komt van die miljoenen micro-organismen,
bacteriën, schimmels, ... Het compostvat
is dus eigenlijk een vat dat krioelt van het
microbiologisch leven.
Dank u voor het gesprek en nog veel
succes met het kringlooptuinieren en uw
boeiende job.

ANDERE ACTIVITEITEN
Sint-Laureins: compost- en
kringlooptuindag op zaterdag 14 juni
op het milieupark (9-16u)
Meer op www.vlaco.be

Kringlooptuinieren focust
op zeven hoofdthema’s
1.Thuiscomposteren:
groenten-,
fruit- en tuinafval worden verwerkt
in een compostvat of –bak. Deze
compostmaterialen worden door
de stads- en gemeentebesturen
tegen voordelig tarief aangeboden.
Hulp nodig bij het composteren?
Informeer bij de milieudienst of er een
compostmeester/kringloopkracht in
de buurt is die je gratis met raad en
daad kan bijstaan.
2.Compostgebruik: compost bevat
een hoog gehalte stabiel organisch
materiaal waaruit humus wordt
gevormd. Gebruik het daarom als
bodemverbeteraar voor het gazon, de
moestuin, de border.
3.Gras:
gebruik
compost
bij
aanleg van het gazon, bemest
met mate en gebruik compost als
bodemverbeteraar; het gras maaien
met een mulchmaaier voorkomt
grasafval.
4.Snoeihout: snoeihout is stevig
materiaal en kan dienst doen als
mulchlaag of als structuurmateriaal
in het compostvat. Creatievelingen
verwerken snoeihout in nuttige en
mooie tuintoepassingen. Het kan
worden verkleind met een hakselaar.
5.Vaste planten: wie rekening
houdt met standplaats, groeikracht
en plantdichtheid bekomt een
onderhoudsarme beplanting die
jarenlang tuingenot verzekert.
6.Voedselverlies: in plaats van
restjes weg te gooien, kunnen ze
worden verwerkt in lekkere nieuwe
recepten. Een quiche, slaatje, soep of
tapenade is zo gefikst.
7.Kippen: kippen zijn nuttige dieren
in de tuin: ze verwijderen slakken en
onkruid en zijn perfecte verwerkers
van keukenrestjes. Het eitje krijg je er
gratis bij!
Meer op www.vlaco.be

Interview: Jasmine Haegeman
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Afvalweetjes
Recupel
on tour in
Merelbeke
Nog teveel afgedankte elektro blijft in een
of andere lade of op zolder rondslingeren.
Of erger nog, het belandt in de
restafvalzak. Dat is zonde, want een oude
gsm, wekkerradio of zakrekenmachine
bevat vaak schadelijke stoffen die eigenlijk
niet in een afvalenergiecentrale thuishoren.
Bovendien kunnen vele onderdelen van
deze oude toestellen gerecycleerd worden
tot bruikbare grondstoffen voor nieuwe
apparaten. Daarom wordt in Merelbeke
een inzamelactie georganiseerd waarop
bezoekers beloond worden met een
attentie.
Recupel is de organisatie die in België instaat
voor het inzamelen en het recycleren van
afgedankte elektrische en elektronische
toestellen. Recupel werkt hiervoor nauw
samen met de intercommunales, steden
en gemeenten, de kringwinkels en de
handelaars.
Bij de aanschaf van een nieuw elektrisch
of elektronisch apparaat betaal je een
Recupel-bijdrage. Met de inkomsten van
deze bijdragen coördineert en organiseert
Recupel
de
inzameling,
sortering,
verwerking en recyclage van afgedankte
elektro-toestellen in België.

Inzamelactie in Merelbeke

Wie
afgedankte
elektrische
of
elektronische apparaten heeft, kan deze
op 3 manieren kwijt
- Ze kunnen bij aankoop van een gelijkaardig
toestel gratis worden afgegeven bij de
handelaars die elektrische toestellen
verkopen; wanneer een handelaar een
nieuw toestel levert, moet hij dus op
uw vraag het oude toestel terug mee
nemen.
- Ze kunnen gratis worden afgegeven bij
de kringwinkel (de toestellen mogen ook
stuk zijn).
- Ze kunnen gratis worden afgegeven op
het recyclagepark.

Op zaterdag 7 juni van 8 tot
13 uur, ter hoogte van de kerk:
een samenwerking met de IVM, de
gemeente Merelbeke en Kringwinkel
Ateljee
Iedereen welkom met afgedankte
elektrische toestellen. Dit hoeven niet
enkel kleine toestellen te zijn. Ook grote
stukken, zoals oude TV’s, computers,
wasmachines … zijn welkom.
Op de inzameldag is ook personeel van
de kringwinkel Ateljee aanwezig met
informatie over het aanbod van de
kringwinkel.
Meer op www.recupel.be

Energie besparen met energielabel
Elektrische
toestellen
dragen
een
energielabel. Dit label drukt de energiescore
uit in zogenaamde energieklassen. Deze
klassen gaan van ‘zeer energiezuinig’ (A+++)
tot ‘zeer energieverspillend’ (G).
Apparaten worden meer en meer
energiezuinig. Kijk daarom bij de aankoop
van een nieuw elektrisch huishoudapparaat
aandachtig naar het energielabel, want het
energieverbruik is minstens zo belangrijk als
de aankoopprijs. Wist u dat dit verbruik voor
80% de totale kost van uw toestel bepaalt?
Een duurder nieuw apparaat kan
uiteindelijk dus goedkoper zijn als de
energiescore goed is. Of anders gezegd:
als het toestel weinig energie verbruikt.
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Even testen?
Bereken uw mogelijke winst op www.
energielabel.be wanneer u kiest voor het
energiezuinigste apparaat. De winst gaat
trouwens niet alleen naar uw portefeuille,
maar ook naar het milieu! Hoe minder energie
verloren gaat, hoe beter voor de natuur.
Energie besparen gaat vlotter dan u denkt.
Enkele kleine veranderingen zijn al goed voor
een sterk verlaagd energieverbruik. Alleen al
ervoor zorgen dat apparaten niet onnodig op
stand-by blijven staan, spaart tientallen euro’s
per jaar uit.
Meer tips op www.energielabel.be

Taxusinzameling voor het goede doel!
Breng je taxussnoeisel tussen 30 mei en 13
september naar het recyclagepark. Taxussnoeisel
levert immers grondstof voor geneesmiddelen
die ingezet worden in de strijd tegen kanker.
De IVM werkt voor de inzameling samen met
de firma Stolk Medicinal Plants, die een extra
opbrengst per m³ snoeisel garandeert.
Deze opbrengst wordt door de IVM en de
deelnemende steden en gemeenten geschonken
aan initiatieven ten voordele van de strijd tegen
kanker. In 2013 bracht de inzameling meer dan €
32.000 op, die werd verdeeld onder de Vlaamse
Liga tegen Kanker, het Kinderkankerfonds, de
stichting Luka Hemelaere, de Olivia Hendrickx
Research Foundation en AZ Alma.

Inzameling vanaf 30 mei
Breng vanaf 30 mei het taxussnoeisel
naar het recyclagepark. Let wel, het
snoeisel moet droog, jong en zuiver
zijn, zo niet is het onbruikbaar voor
verwerking.
JONG
Enkel het éénjarig snoeisel (takken
tot 30 cm) van taxus baccata bevat
de waardevolle stof baccatine. Het is
dan ook belangrijk dat het verzamelde

snoeigroen afkomstig is van hagen die
jaarlijks gesnoeid worden.
ZUIVER
Gebruik een zeil of doek om het
snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel
vermengd met aarde, gras of ander
groen, is waardeloos.
De actie vindt in het werkingsgebied van
de IVM plaats op de recyclageparken
in Assenede, Deinze, De Pinte, Eeklo,
Evergem, Kaprijke (inwoners kunnen

terecht op het recyclagepark van SintLaureins), Lovendegem, Merelbeke,
Nazareth, Nevele, Sint-Laureins, SintMartens-Latem, Zomergem en Zulte.
In Aalter, Maldegem en Waarschoot
wordt
op
de
recyclageparken
samengewerkt met een andere
inzamelaar, die eveneens een opbrengst
voorziet, te doneren aan acties in de
strijd tegen kanker.
In de gemeenten Gavere en Knesselare
worden andere acties t.v.v. de strijd
tegen kanker uitgewerkt.

Kringlooptuinieren in de aanbieding!
Wist je dat
■ De IVM regelmatig compostcursussen organiseert voor
inwoners? Informeer hiervoor bij de plaatselijke afval- of
milieudienst.
■ Dankzij
overheidssubsidies en tussenkomst van de
IVM, kwaliteitsvolle compostvaten en compostbakken
tegen betaalbare prijs te koop zijn bij de gemeentelijke
milieudienst?
■ De IVM de aankoop van hakselaars subsidieert? 10% van de
aankoopprijs met max. van € 80 per subsidiedossier wordt
terugbetaald indien de aanvraag voldoet aan het reglement.
■ De IVM de aankoop
van
mulchmaaiers
subsidieert? € 50 per
subsidiedossier wordt
terugbetaald indien de
aanvraag voldoet aan
het reglement.

Meer informatie over de subsidieregeling kan u bekomen
bij de milieu- of afvaldienst van de stad/gemeente of
via www.ivmmilieubeheer.be

Nieuwe PMD-zakken in omloop
Sinds kort zijn in de IVM-steden en gemeenten nieuwe PMDzakken in omloop. Net zoals de restafvalzakken, hebben vanaf
heden de nieuwe PMD-zakken de vorm van een ‘vierflapzak’.
Het afsluiten van deze zakken gebeurt op identieke manier als
de restafvalzak.
Door zijn vorm verschillen de afmetingen van de nieuwe zak
met die van de vorige blauwe zak, maar het nuttige volume
(60 liter) is echter hetzelfde gebleven.

Voorzichtig met vlak glas op het recyclagepark
Recyclage van vlak glas bespaart grondstoffen. Zo zorgen 10%
scherven in een glasoven voor een energiebesparing van 2%. Eén
kilogram scherven doet de hoeveelheid CO2 dalen met 0,67 kg. En
één kilogram scherven spaart zomaar liefst 1,2 kg grondstoffen.
Het is daarom belangrijk om vlak glas correct te scheiden en er geen
hittebestendig glas of verpakkingsglas (bokalen, flessen) tussen te
mengen.
HOU HET VEILIG: gooi het vlakglas niet in de container, maar
leg het er rustig plat in. Klim nooit in de container: de platen
kunnen schuiven en hierdoor ernstige letsels veroorzaken.
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Voedsel bewaren: let goed
op bij aankoop en bewaring
We gooien met z’n allen nog teveel etensresten weg. In een
wereld waar nog steeds velen dagelijks voedsel tekort komen is
dit erg. Daarenboven is dit niet enkel een verspilling van voedsel,
maar ook van energie die nodig is om het te telen, te bewerken,
vervoeren en bewaren. Het is ook een verspilling van geld uit het
gezinsbudget.

HOE KOMEN DE VOEDSELRESTEN IN DE RESTAFVALZAK?
■

■

Wie voor een hele week boodschappen inkoopt, gooit vaak
meer in het winkelkarretje dan nodig. Met als gevolg dat de
voorraad verse spullen er na een tijdje niet meer fris uit ziet of
bedorven raakt. Deze boodschappen gaan dan ongebruikt in de
restafvalzak. Koop daarom niet meer dan nodig en spreek eerst
de voorraad aan vooraleer nieuwe producten bij te kopen.
Er belandt ook voedsel in de restafvalzak doordat structureel
meer eten wordt bereid dan de eters op krijgen. Aangepaste
porties kunnen dit voorkomen.

LET OP DE VERMELDING “TE GEBRUIKEN TOT”
OF “TEN MINSTE HOUDBAAR TOT”
De vermelding “te gebruiken tot” komt voor op zeer
bederfelijke voedingsmiddelen, zoals verse vis, vers gehakt
vlees, bereide slaatjes, producten met room enz.
Die producten mogen na die datum niet meer worden verkocht
of geconsumeerd. Kies daarom in de winkel een verpakking met
datum die zo ver mogelijk weg ligt van de aankoopdatum. Let wel:
de “te gebruiken tot”-datum geldt enkel zolang de verpakking
intact blijft. Eenmaal geopend, bederft het product veel sneller.

■

VAN DE WINKEL TOT THUIS
Koop bij het boodschappen halen koelverse producten – en zeker
diepvriesproducten – het laatst. Gebruik koeltassen en ga zo snel
mogelijk naar huis om de koude-keten te handhaven. Eenmaal
thuis, berg de producten meteen op in de koelkast (groenten in
de groentebak, producten die het meeste koeling nodig hebben
liggen achteraan of onderin) of de diepvriezer.

WELK VERPAKKINGSTYPE VOOR UW KOELVERSE
VOEDING?
Als de verpakking van voedingsmiddelen beschadigd is, of als
een product gedeeltelijk is gebruikt, dan gebruikt u het best
huishoudelijk verpakkingsmateriaal aangepast aan het product.
■ VERS VLEES EN VIS: best bewaren in vershoudfolie bij een
temperatuur lager dan 4° C. Deze producten zijn maximaal 4
dagen in de koelkast houdbaar, gehakt zelfs maar 24 uur.
■ Voor VLEESWAREN moet de temperatuur onder 4° C liggen.
De houdbaarheid varieert van enkele dagen (voor bv. gekookte
ham) tot iets langer voor gedroogd vlees. Best te bewaren in
een plastic bewaardoos.
■ KAAS bewaart best in boterhampapier of een bewaardoos (of
in papier gewikkeld in een bewaardoos) bij temperatuur lager
dan 7° C. De kaas wordt best een tijdje voor opdienen uit de
koelkast gehaald. Zo lang er geen schimmel of tekenen van
uitdroging zichtbaar zijn, kan kaas worden geconsumeerd.
■ GROENTEN EN FRUIT bewaren het best in vocht- en
luchtdoorlatende plastic. De temperatuur in de koelkast moet
lager zijn dan 7° C.

“ten minste houdbaar tot” komt voor op minder bederfelijke
producten zoals graanproducten, conserven, diepgevroren
producten, thee, koffie, vruchtensappen met lange bewaring,
gedroogde kruiden enz.
Verbruik na de vermelde datum houdt in principe geen gevaar
voor de gezondheid in, enkel de smaak, geur, textuur …
zijn niet meer gewaarborgd.

■

ENKELE VUISTREGELS HOUDEN VOEDSEL
UIT DE RESTAFVALZAK.
■
■

■
■

koop op maat en met maat
bewaar voedingsmiddelen zorgvuldig (kijk naar de
houdbaarheidsdatum van producten)
kook op maat en met maat
verwerk etensresten in nieuwe gerechten: quiche,
groentemix, aardappelsalade, wokgerechtjes…
zijn heerlijke gerechten waarin restjes gemakkelijk
kunnen worden verwerkt
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