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We staan er niet bij
stil, maar grasmaaien
is veruit de meest tijdrovende
bezigheid in de tuin. Er is geen ander deel
van de tuin dat wekelijks - ongeveer 7 maanden per jaar om aandacht vraagt. Toch kan het minder arbeidsintensief, met een bevredigend
resultaat.

Een mooi gazon door
kringlooptuinieren!
Gebruik compost bij
de aanleg van het gazon!
Een goede start is belangrijk: zorg voor
een vruchtbare luchtige bodem waar de
grasplantjes alle kansen krijgen om een
krachtig wortelgestel te ontwikkelen.
Compost kan daarbij helpen: werk daarom
bij de aanleg 35 tot 45 liter compost per
m², 10 tot 30 cm diep in.

Gazononderhoud:
alles met mate
We strooien ons verloren. Jaarlijks de
bodem bestrooien met kalk is niet nodig,
tenzij een bodemanalyse dit nodig acht.
Ook bemesten gebeurt beter met mate.
Gebruik
daarom
traagwerkende
organische meststoffen met een laag

stikstofgehalte want stikstof zorgt voor
een groeispurt, waardoor je weer vaker
moet maaien. Beter is om in het najaar
3 tot 4 liter gezeefde compost per m²
(laagje van ongeveer 0,5 cm) over het
gazon te strooien.
Maai niet korter dan 4 cm en maai telkens
1/3 van de lengte af. Te kort maaien
bevordert mosgroei en uitdroging van het
gras.

Een mulchmaaier versnippert de gemaaide
grassprietjes en blaast deze opnieuw
tussen de grasmat. Het maaisel verteert
ter plaatse en geeft zijn voedingsstoffen
terug aan de bodem. Met een mulchmaaier
hebt u geen maaisel meer én blijft de
bodem langer gezond.

Minder begieten

Al eens aan traag
groeiend gras gedacht?

Sproei niet te veel. Minder gieten
stimuleert de wortels om op zoek te
gaan naar water. De plant krijgt een beter
ontwikkeld wortelgestel en het gazon blijft
langer groen bij droogte.
Indien je sproeit, doe het dan ’s avonds
want dan verdampt het water minder.

Door voor een traag groeiend mengsel te
kiezen, kan de hoeveelheid grasmaaisel
met de helft verminderen.
Het is aan te raden om met de aanleg van
traag groeiend gras te starten in het najaar
wanneer er minder concurrentie is van
onkruiden.

Zomertijd is buitentijd. Tijd
om te genieten van een
terrasje met vrienden, van
een wandeling in de natuur
of van het lezen van een

2 - ivmmagazine

Mulchmaaien: dubbele winst

boek in een mooie tuin.
Dit IVMMagazine geeft
inspiratie om duurzaam te
kunnen genieten, met o.m.
tips voor kringlooptuinieren

met aandacht voor een mooi
gazon, voor pesticidenvrij
tuinieren, over hoe oud
tuingereedschap een nieuw
leven krijgt…

“Red de restjes” –
Kringloopweekend 11 en 12
juni en andere activiteiten!

Hoe het grasmaaisel verwerken zonder het
naar het recyclagepark te moeten brengen?
Grasmaaisel als mulchmateriaal
Mulchen is het bedekt houden van de bodem met een laag organisch materiaal.
Grasmaaisel kan als mulchmateriaal worden gebruikt.
Een kale bodem zal zonder ingrijpen vol groeien met ‘onkruiden’. Een mulchlaag
stimuleert ook het bodemleven: de afbraakorganismen verteren de mulchlaag met
een kruimelige bodem als resultaat.
Composteren
Gazonmaaisel kan worden gecomposteerd. Toch vragen we op te letten bij
het composteren van grasmaaisel. Het verteert snel, er ontstaat zeer snel
warmteontwikkeling, gevolgd door samenklitten en zuurstofgebrek, wat dan weer
leidt tot geurhinder en stilvallen van het composteringsproces.
Dit kan je voorkomen door voldoende luchtig structuurmateriaal zoals houtsnippers,
takjes, bladeren ... van bij het begin van het proces toe te voegen. Werk in ‘lagen’:
wissel enkele centimeters grasmaaisel af met bruin materiaal. En belucht regelmatig!

Alternatieven voor gazon
Een tuin is zoveel mooier met voldoende afwisseling van bloemen, planten en struiken.
Al eens aan een bollengrasland
gedacht?
Een gazon vol bloembollen geeft de tuin in
het voorjaar prachtige kleurschakeringen.
Hiermee kan je de eerste maaibeurt
uitstellen.
Hoog gras
Wanneer er voldoende ruimte is, kan
je de delen van het gras waar niet op
gelopen wordt, laten uitgroeien tot een
hooilandje. Zo’n hooiland vraagt slechts
twee maaibeurten per jaar.

bestaat uit doorlevende bloeiende
planten en moet slechts 1à 2 maal per
jaar worden gemaaid (een eerste keer als
de bloemen uitgebloeid zijn en een 2de
maal eind september/begin oktober).
De hoeveelheid maaisel is dan aanzienlijk
minder dan bij een gazon.
 Meer over kringlooptuinieren
op www.vlaco.be

Bodembedekkers
Zijn er delen van het gazon die niet worden
betreden? Is er een schaduwkant waar het
gras slecht groeit, of zijn er kanten die of
moeilijk bereikbaar zijn met de grasmaaier?
Kies dan voor bodembedekkers. Deze
geven onkruid geen kans, vragen weinig
onderhoud en leveren weinig resten op
Bloemenweide
Heb je schrale grond? Dan kan een
bloemenweide soelaas bieden. Zo’n weide

Voedselrestjes zomaar weggooien is
niet ok. Een gemiddeld huishouden
in Vlaanderen verspilt jaarlijks tussen
de 36 en 55 kg voedsel per jaar. Het
weggooien van dat voedsel kost de
Vlaming gemiddeld € 76 per jaar...
Zonde van de verspilling!
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. Je
krijgt er info over restjes in de keuken,
restjes in de tuin, restjes groenafval…
Door de restjes te redden, kan je geld
sparen!
Voor elke bezoeker alvast een leuke
attentie én wie weet maak je kans op
een workshop bij een professionele
chef-kok! Meer op www.vlaco.be
een greep uit de activiteiten in onze
regio (volledige kalender op vlaco.be)
- Aalter: zaterdag 18 juni: compostdag
- Evergem: kringloopdag op 4 juni
(hele dag) in de volkstuintjes van de
Oude Pastorij (Sleidinge Dorp 43)
met om 10.30u voorleesuurtje voor
kinderen over eetbare bloemen in de
Bibliotheek (filiaal Sleidinge) en in de
namiddag workshops
- Sint-Laureins: zaterdag 11 juni:
kringloopdag op het milieupark (SintJansstraat 14)
- Merelbeke: zaterdag 11 juni:
kringloopdag met compostmobiel op
het Fair Share Repair Festival op het
Kerkplein (9.30 tot 13 uur)
- Zomergem: zaterdag 11 juni (1012u en 13.30-16u): kringloopdag
in de kringlooptuin van Etienne Van
Laere (Oude Staatsbaan 48) met
imker, infostandjes…

Sint-Laureins
Assenede
Kaprijke

Zomertijd is ook ‘taxustijd’.
Daarom een warme oproep om
vers taxussnoeisel apart naar
het recyclagepark te brengen
en het niet te vermengen met

ander tuinafval. Met deze
kleine daad helpt u de strijd
tegen kanker flink vooruit.
In onze regio noteren we
overigens al jarenlang mooie

inzamelresultaten.
Dank daarvoor!

Maldegem

Waarschoot
Knesselare

Koen Loete,
voorzitter IVM

Eeklo

Evergem

Zomergem
Lovendegem

Aalter
Nevele
Sint-Martens-Latem
Deinze

De Pinte
Merelbeke
Nazareth

Zulte

Gavere
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Is jouw oud
elektrisch tuingereedschap
al jaren met pensioen?
Ligt
jouw
oud
elektrisch
tuingereedschap al jaren te slapen
in je tuinhuis, garage of op zolder?
Dan ben je niet alleen. In België
zijn er duizenden grasmaaiers,
bladblazers, heggenscharen... die
voor eeuwig met pensioen zijn.
Hoog tijd om op te ruimen!
Breng je oude toestellen naar het
recyclagepark of het tuincentrum in je
buurt als je daar een nieuw apparaat koopt.
Je kan er ook mee naar de Kringwinkel.
Maar als ze veilig en betrouwbaar werken,
kan je er net zo goed een vriend of familielid
plezier mee doen.

Waarheen met je oud
elektrisch tuingereedschap?
1. Toestel stuk?
ÜNaar het recyclagepark.
Je oud elektrisch tuingereedschap dat
je niet meer gebruikt, hoort niet thuis
in de garage of op zolder. En al zeker
niet in de restafvalzak. Laat het liever
dromen van een nieuwe toekomst en
breng het naar het recyclagepark. Het
wordt er – net zoals het andere AEEA –
ingezameld en naar een overslagstation
gebracht. Vanuit het overslagstation volgt
het oud elektromateriaal de weg naar
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recyclagefabrieken, waar het apparaat
een tweede leven krijgt als grondstof voor
nieuwe toestellen.
ÜNaar het tuincentrum of
doe-het-zelfzaak.
Met je kapotte elektrotoestellen ben je
ook welkom in je tuincentrum of doehet-zelfzaak bij aankoop van een nieuw
exemplaar. Je winkelier is wettelijk
verplicht om de afgedankte apparaten te
aanvaarden die klanten terugbrengen. Bij
de winkelier wordt het materiaal opgehaald
voor recyclage, waardoor het apparaat
een tweede leven krijgt als grondstof voor
nieuwe toestellen.
ÜNaar de Kringwinkel.
Ook bij de Kringwinkel kan je met de oude
elektrische toestellen terecht. Indien het
toestel nog kan worden gerecupereerd,
wordt het in de winkel tweedehands
verkocht. Indien het niet meer bruikbaar
is, wordt het materiaal opgehaald voor
recyclage, waardoor het apparaat een
tweede leven krijgt als grondstof voor
nieuwe toestellen.
2. Apparaat werkt nog?
ÜSchenk het weg.
Gooi je niet graag iets weg dat nog

functioneert? Prima. Deponeer het dan
niet in het recyclagepark, maar schenk
het aan een vriend, een familielid of de
Kringwinkel. Een kleine geste waarmee je
iemand anders een groot plezier doet. Of
waarom verkoop je het niet voor een prikje
op een rommelmarkt?
 Meer over inzamelen en
recycleren van AEEA
op www.recupel.be

Wist je dat ..
... een Belgisch gezin gemiddeld 8
elektrische tuin- of klustoestellen
heeft?
... bijna 6 op de 10 huishoudens
groot elektrisch tuingereedschap
heeft zoals een heggenschaar,
bladblazer of snoeischaar?
... meer dan de helft van de klussers
alleen maar aan de slag gaat ‘als
het echt nodig is’? Slechts 10%
ziet klussen als een hobby.
... in 3 op 4 huishoudens de
man de klusser is, en dat hij
meestal degene is die naar het
recyclagepark trekt?
(bron: website recupel).

Pesticidenvrij
tuinieren

Een tuin onderhouden zonder
pesticiden? Een stoep of terras
onkruidvrij houden zonder te
sproeien? Ongewenste insecten
verjagen op een milieuvriendelijke
manier? Het kan!

Waarom pesticidenvrij
tuinieren?
We grijpen gemakshalve naar pesticiden
om de tuin onkruidvrij te maken. Dat lijkt
efficiënt, maar is eigenlijk heel schadelijk
want pesticiden doden meer dan onkruid
alléén. Het bodemleven wordt verstoord
of sterft af, de chemicaliën komen in het
grondwater terecht en bedreigen onze
(drink)watervoorraad, er is gevaar voor
residu’s in de voedselketen… De pesticiden
zijn schadelijk voor vogels, vissen én de
mens!
Daarom bouwt Vlaanderen al jarenlang
het gebruik van pesticiden in de landbouw
af. Ook openbare besturen moeten
pesticidenvrij werken. En recent heeft de
Vlaamse overheid bepaald dat kinderen,
zieken en ouderen (zgn. ‘kwetsbare
groepen’) niet meer met pesticiden in
contact mogen komen. Dus ook crèches,
scholen, rusthuizen, ziekenhuizen… zijn al
pesticidenvrij!
Nu de lijn nog doortrekken bij de
particulieren! Op de stoep, in de berm
en langs een waterloop is alvast ook

het particulier gebruik van pesticiden
verboden.
Maar, waarom dit niet doortrekken naar de
hele tuin? Want met weinig inspanningen
bereik je eenzelfde, zelfs beter resultaat!

Hoe pesticidenvrij tuinieren?
Denk bij de (her-)aanleg van je tuin goed
na over de juiste plaats voor de juiste
plant. Een zieke plant duidt vaak op een
verkeerde locatie of op een probleem met
de bodem op die locatie.
Schaduwplanten gedijen niet in volle zon,
gras groeit niet goed in schaduwrijke
plekken. Een struik die veel licht nodig
heeft staat te verkommeren onder een
boom met weelderige kruin die alle zonlicht
wegneemt.
Vermijd ook zoveel mogelijk open bodem,
want dat trekt onkruid aan. Werk daarom
met bodembedekkers of met schors.
Zo vermijd je de groei van ongewenste
planten.
Kruidgroei hoeft niet persé ongewenst
te zijn. Laat de natuur haar gang gaan
in (een deel van) je tuin, zo help je bijen
en andere nuttige insecten. Ook trek
je zo natuurlijke vijanden aan voor
bijvoorbeeld slakken (egels lusten graag
slakken) of bladluizen (een lekkernij voor
vogels). Richt je tuin diervriendelijk in door
nestkastjes te hangen of door een heg of
houtkant aan te planten.

Enkele hardnekkige
spelbedervers en hoe
ze bestrijden:
L Kruipende boterbloem: verwijder
zoveel mogelijk op voorhand de plant
mét wortels. Bodembedekkers houden
deze boterbloem weg.
L Heermoes (kattenstaart): verdwijnt
van zelf bij voldoende schaduw; op
zonnige plekken verdwijnt heermoes
door intensief maaien of wieden
(uitputting van de wortels)
L Haagwinde: verwijder de
wortelkruiden; maar bedek de bodem
niet met verhakseld hout!
L Distels: moet je intensief maaien
(eind juni, begin juli en een 2de maal in
augustus)
L Brandnetels: moet je intensief maaien
(wist je dat brandnetelsoep een
delicatesse is?)
L Mos in het gazon: kan je voorkomen
door het gras niet te kort te maaien
en door regelmatig te mulchen. Gazon
in de schaduwkant vraagt om mos;
leg daarom beter een ‘border’ aan op
schaduwrijke plaatsen in je tuin.
L Mos of ongewenste planten op
je terrastegels of stoep? Veeg en
borstel regelmatig, zodat er geen
ongewenste planten kunnen groeien
of er geen ophoping is van organisch
materiaal en water. Branden helpt ook
goed.
 Meer op
www.vmm.be/zonderisgezonder
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Taxusinzameling voor het goede doel
Breng je taxussnoeisel tussen
13 juni en 10 september 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.
IVM werkt voor de inzameling samen
met Stolk Medicinal Plants die een extra
opbrengst per m³ snoeisel garandeert. IVM
en de deelnemende steden en gemeenten
schenken de opbrengst aan initiatieven die
zich inzetten voor de strijd tegen kanker. In
2015 werd ruim € 25.000 verdeeld onder
de stichting Luka Hemelaere, de Vlaamse
Liga tegen Kanker, het Kinderkankerfonds,
Olivia Hendrickx Research Fund en Think
Pink.

© michel moens

Waarom is taxussnoeisel
zo belangrijk?
Het eenjarig 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. borst- of
eierstokkanker.
Frank, coördinator bij Stolk, 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 plaats op de recyclageparken
in Assenede, Deinze, De Pinte, Eeklo,
Evergem,
Lovendegem,
Merelbeke,
Nazareth, Nevele, Sint-Laureins (waar
inwoners van Kaprijke welkom zijn), SintMartens-Latem, Zomergem en Zulte.
Ook in Aalter, Maldegem (waar inwoners
uit Knesselare welkom zijn) en Waarschoot
wordt taxus ingezameld voor het goede
doel i.s.m. een andere inzamelaar.
In Gavere worden andere acties uitgewerkt
die bijdragen in de strijd tegen kanker.

Repair café
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:
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- dinsdagavond 7 juni 19.30u, raadzaal
gemeentehuis, Koning Albertlaan 1 De
Pinte: infosessie over het organiseren
van een Repair Café. Graag inschrijven
via milieudienst@depinte.be
- zaterdag 11 juni van 9.30-13u,
Fair Share Repair Festival Merelbeke,
kerkplein Merelbeke (duurzaamheid@
merelbeke.be of 09 210 32 75)
- zaterdag 25 juni van 9.30-12u,
wijkcentrum De Kring, Kaaistraat
32 Eeklo: 10de editie met als extra
fietsenherstelling!
- zaterdag 25 juni repair café Evergem, OC
De Gulde Celle, Doornzele Dries.

© Merelbeke

Plastic soep = gevaarlijke soep!
72% van het aardoppervlak bestaat uit oceanen. Ze leveren voedsel en
zuurstof. In de oceanen drijft heel wat plastic afval. Dit afval valt in
kleine stukjes uiteen door verwering, door zonlicht of door golfslag.
Dit leidt tot ernstige verontreiniging.
Door deze omvorming van plastics tot
kleine deeltjes verandert het zeewater
in een enorme wereldwijde soep van
microplastics. Uit deze microplastics
komen toxische stoffen vrij.
Plastic in water is voor veel zeedieren
dodelijk. Ze zien het als voedsel, maar
de plastic verteert niet langs biologische
weg.
En doordat zeedieren plastic opnemen,
dringt het vaak giftige afval ook onze
voedselketen binnen.

Van waar komt die soep?

vrijkomen; dit wordt evenmin door de
waterzuiveringsstations tegengehouden.
En ook zwerfvuil kan mede aan de
oorzaak liggen van plastic soep: zwerfvuil
dat plastics bevat, komt vaak in riolen of
waterlopen terecht. Daar begint de afbraak
en de microplastics komen uiteindelijk in
de oceanen terecht. Ook het weggegooide
snoeppapiertje kan dus bijdragen tot de
vorming van de plastic soep!

Wat is er tegen te doen?

Een groot deel van deze verontreiniging
is afkomstig van industrie en havens.
Ook zijn schepen (vrachtschepen die
soms lading verliezen maar ook visserij
door verlies van netten) veroorzakers
van de vervuiling.

Plastic afval voorkomen:
Vermijd de aanschaf van producten die
overmatig verpakt zijn.
Kijk ook na of je scrubs, tandpasta en
allerhande cosmetica geen plastics
bevatten, er zijn genoeg alternatieven.

Microplastics komen ook in zee
terecht via verzorgingsproducten
zoals scrubs, tandpasta, lipbalsem of
shampoo. Deze producten zorgen voor
een zachte schuring van je huid of
tanden. Maar na gebruik belanden ze
via rioleringssystemen in zee, want ze
worden niet tegengehouden door de
waterzuiveringsstations.

Plastics hergebruiken:
Neem op stap een drinkfles mee in plaats
van wegwerpflessen.
Nog beter is statiegeldflessen gebruiken.

na correcte sortering. Wanneer plastic
verpakkingen op een juiste manier worden
ingezameld en gerecycleerd, vormen ze
grondstof voor nieuwe producten. Dat komt
ons milieu ten goede!
Plastics die niet kunnen worden gerecycleerd
horen na gebruik in de vuilbak thuis of kunnen
naar het recyclagepark worden gebracht.
Géén zwerfvuil of sluikstort!
Gooi nooit plastics op straat, laat ze niet
achter in het park of op het strand.
Het rondslingerend plastic komt vaak in
waterlopen terecht en zo belandt het
materiaal uiteindelijk in zee.
Als al deze regels toegepast worden zal er
al heel wat minder plastic verloren gaan en
kunnen we de plastic soep ooit reduceren.
Plastic blijft een fantastisch en belangrijk
materiaal met vele nuttige toepassingen,
het is aan ons om ervoor te zorgen dat het
niet in het milieu terecht komt.
Maak er geen soep van!

Sorteer goed:
Een optimale recyclage is pas mogelijk

Zelfs bij het wassen van synthetische
kleding
kunnen
microplastics
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Het lijkt misschien soms complex, maar pmd sorteren is helemaal niet zo moeilijk. Daarom
hebben we voor jou nog even de sorteerregels op een rijtje gezet, je zal merken: ’t is kinderspel!
De P staat vo
or plastic ﬂesse
n en ﬂacons,
de M staat vo
or metalen ve
rpakkingen en
de D voor dran
kkartons.

PMD

=

P lastic ﬂessen
en ﬂacons

P

M
Plastic flessen

Metalen verpakkingen

M etalen

verpakkingen

Geen andere plastic
verpakkingen of voorwerpen.
rpen.

D
Drankkartons

D rankkartons

Ook spuitbussen van voedingsmiddelen
en cosmetica, aluminium schaaltjes en
bakjes, metalen deksels en doppen
horen bij het pmd.

Let op!

• Maak de verpakkingen volledig leeg.
• PMD-verpakkingen mogen een maximum volume hebben van 8 liter.
• Maak geen plastic bidons vast aan de buitenkant van de PMD-zak.
• Gebruik de PMD-zakken met IVM-logo.

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

Doppen mag je op de
drankkartons laten zitten.
Deze worden mee gerecycleerd.

