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Laat op het parcours enkel
zweet achter, geen afval!

Tweejaarlijks
kan iedere
fietsliefhebber zich
uitleven in Nazareth tijdens de
Davitamon Classic. Verschillende fietstochten
zorgen dat er voor elk wat wils is. De naam doet vermoeden
dat Omega Pharma de drijvende kracht achter dit evenement
is, maar niets is minder waar. Elke keer opnieuw geeft WTC
De Wielervrienden uit Nazareth, een club met 65 leden,
samen met meer dan 400 medewerkers het beste van zichzelf
om alle deelnemers een prachtige dag te bezorgen.
Interview: Jasmine Haegeman

Wat het evenement zo bijzonder maakt,
is het feit dat de organisatie heel duidelijk
de milieuvriendelijke kaart trekt. Daarvoor
werden ze in 2011 beloond met de ‘Groene
Vent Award’ van OVAM en werden ze
uitgeroepen tot het meest milieubewuste
sportevent van Vlaanderen.
Bert Vertriest geeft een woordje uitleg.
Bert: De Wielervrienden fietsen bijna
wekelijks georganiseerde tochten en
we vroegen ons af wat we zelf konden
verwachten van zo’n evenement. Op
gebied van milieu, parcours, bevoorrading,
begeleiding, fietsparking … hebben we
nog een tandje bij gestoken en gezegd:
‘Zo’n rit zouden we zelf ook graag rijden!’.
We wilden er vanaf de eerste editie echt
staan en niet gewoon eens proberen en
dan bijsturen. We leren iedere keer nog uit
onze fouten, maar we hebben er vanaf het
begin voor gekozen om het evenement
milieubewust te organiseren.

Wielerterrorist
Bert: We moesten iets doen, want
wat is het gemiddelde imago van een
wielertoerist? Dat hij in het midden
van de straat rijdt, op weg naar het
dichtstbijzijnde café. Sommigen spreken
zelfs over wielerterroristen. Onze hobby
kan nergens anders gebeuren dan op de
openbare weg, we begrijpen dat dit een
aanpassing vraagt van de automobilist,
en ook van de fietser. Het is zeer moeilijk
om mensen tijdens het uitoefenen van hun
hobby en in volle inspanning aan het milieu
te doen denken. Ze zijn zodanig gefocust
op wat voor hen dan het belangrijkste is:
“Hoe goed heb ik bergop gereden? Wat
was mijn gemiddelde of heb ik de anderen
uit het wiel gereden?”.
Het leuke is dat ze bij de tweede of derde
bevoorrading al weten wat ze moeten
doen. Dan zeggen ze tegen elkaar: ‘Hey
Stefaan, in de juiste afvalbak hé!’. Zover

We zijn reeds lang bij de beste
sorteerders ter wereld en het
restafvalcijfer daalt in ons land
jaar na jaar gestaag verder. Dit
zijn vaststellingen om fier op te
zijn. Minder fraai is dat we langs
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moet je hen krijgen, dat ze tijdens het
sporten bewust bezig zijn met het milieu.
Als ik op een ander evenement kom, heb ik
hartzeer als ik aan een overvolle vuilbak sta
die veel te laat geledigd wordt, waardoor
het afval er meestal naast gegooid wordt.
En als ik in groep fiets en ik zie iemand
iets in de berm gooien, dan spreek ik ze er
kordaat maar vriendelijk op aan. Dan zeg
ik: ‘Hey vriend, wa doede gij nu?!’

Het milieu is ook een goed doel
Bert: We gebruiken alle 30.000
herbruikbare bekers van IVM. Ook de
jetons komen goed van pas! De laatste
editie hebben we carpoolen actief
gestimuleerd. Als deelnemers met drie in
een auto zitten, krijgen ze elk een gratis
consumptie. Dan komen ze op de parking
en zeggen ze: ‘Tel maar, we zitten met drie!
Geef de bonnetjes maar!’ (lacht)
Bij de bevoorrading halen we op voorhand

de weg, op wandelwegen, in
parken en recreatiezones heel
wat zwerfvuil achterlaten. Dit lijkt
afbreuk te doen aan ons prima
sorteergedrag: thuis doen we ons
best, eens de voordeur achter ons

dicht lijkt het niet te geven niet
waar we afval achterlaten.
Dat gaat natuurlijk niet voor
iedereen op. Gelukkig is de
overgrote meerderheid er van
overtuigd dat zwerfvuil in de

Zwerfvuilacties voorjaar 2015
Op zoek naar herbruikbare
bekers of afvaleilandjes om uw
evenement afvalvrij te houden?

Ook dit voorjaar staan weer flink wat
zwerfvuilacties op touw in het IVMgebied.

De IVM heeft alle deelnemende steden
en gemeenten voorzien van een beperkte
hoeveelheid
herbruikbare
bekers
en
afvaleilandjes, die (gratis) kunnen worden
ontleend en waarmee verenigingen hun
evenementen afvalarm kunnen organiseren.
Wie een groot(s) evenement opzet, kan extra
materiaal ontlenen op 3 intergemeentelijke
uitleenposten: te Eeklo (IVM, SintLaureinsesteenweg 29 tel 09 377 82
11), te Deinze (TUD Deinze, Europalaan
36 tel 09 381 96 80 of tud@deinze.be)
of Merelbeke (recyclagepark Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 952 tel 09 210 35
10 of afvalbeheer@merelbeke.gov.be ).
Interesse? Contacteer eerst de
milieudienst van jouw gemeente of
stad om te zien of het materiaal dat er
voorhanden is, volstaat.
alles uit de verpakking. We moeten
natuurlijk zorgen dat de sponsors nog
genoeg in beeld komen en daarom hangen
we extra spandoeken op strategische
plaatsen. Er liggen druiven, bananen en
diverse koeken. Vroeger gaven we rozijnen
in plastieken bekertjes. Nu doen we dat
in eetbare cupjes waar je normaal gezien
een bolletje ijs in serveert. Hoe minder
afval, hoe liever we het hebben! Anders
steken mensen drie of vier koeken in hun
achterzak voor onderweg. Ze mogen altijd
proberen, maar ze zijn uit de verpakking
gehaald, dus na een paar kilometer zou het
voor de vogeltjes zijn, denk ik!
Er zijn ook medewerkers die de hele
dag met zo’n grijpertje rondlopen en het
verkeerde afval uit de containers halen.
De dag erna controleren we zelfs nog eens
alle vuilzakken. Op onze locaties hebben
we zeer veel en diverse vuilbakken nodig.
Je moet zorgen dat de mensen niet te
ver naar een vuilbak moeten lopen. De

• Aalter: vrijdag 3 april zwerfvuilactie
Taborschool Lotenhulle
• Assenede:
vrijdag 20 maart: scholenactie van
gemeentelijke basisscholen Boekhoute en
Bassevelde en Vrije Basisschool De Kameleon
Oosteeklo
zaterdag 21 maart: actie Natuurpunt
Meetjeslandse Kreken om 9.30u aan Café
Passé (Doornendijkstraat Assenede); Landelijke
Gilde Bassevelde en KLJ Bassevelde om 8.30u
aan de Pastorij (Assenedestraat Bassevelde);
en Bewonersplatform Oosteeklo te Oosteeklo
(info 09 341 95 92)
• Deinze: zaterdag 28 maart: zwerfvuilactie
WBE om 9u parking kasteel Ooidonck
• Evergem: meer info via milieudienst
09 253 74 89
• Knesselare: meer info via milieudienst
09 325 74 54
• Lovendegem: jaarlijkse gemeentelijke
zwerfvuilopruiming op vrijdag 27 maart
(info 09 370 70 38)

medewerkers worden ook gebrieft dat
niemand mag flyeren op de parkings. Dat
mag enkel in de aankomstzone op het
moment dat de deelnemers hun pakketje
krijgen. Anders liggen die flyers toch overal.
Ten slotte is het een eis dat na afloop van
het evenement reeds op maandagavond
alle pijlen weg zijn. Ik vind het ook belangrijk
dat de publiciteit van je evenement er
geen twee maanden meer staat. Er staat
geen datum op de pijlen, dus die kunnen
we opnieuw gebruiken. Ook onze houten
borden die langs het parcours staan kunnen
we voor 80% recycleren.

• Maldegem: meer info via milieudienst
050 71 86 13
• Nevele: zwerfvuilopruimactie op
zaterdagvoormiddag 28 maart
(info 09 321 92 46)
• Sint-Laureins: zwerfvuilopruimactie op
zaterdag 21 maart, afspraak om 9u aan Fred’s
Café (info 09 218 76 40)
• Sint-Martens-Latem: Grote lentekuis op
zaterdag 28 maart (info 09 282 17 46)
• Waarschoot: jaarlijkse zwerfvuilactie op
zaterdag 21 maart (info 09 250 59 17)
• Zulte: zwerfvuilactie op zaterdag 7 maart
om 9u op het W. van Olseneplein
(info 09 243 14 42)

Achtervolgers
Bert: Het mooiste is dat we nu al veel
gekopieerd worden, en daar zijn we blij om.
Hoe meer zaken er worden overgenomen,
hoe beter! Wij hebben het warm water niet
uitgevonden op gebied van milieubewust
organiseren, maar het toch op de juiste
temperatuur gebracht. Als er verenigingen
zijn die vragen hebben, willen we gerust
onze ervaring delen. Als je de deelnemers
op de juiste manier aanspreekt en je
medewerkers mee zijn in het verhaal, dan
kan je heel wat bereiken!

Davitamon Classic in cijfers
• De achtste editie: 25 april 2015
• Vorige editie: 8352 deelnemers, 646 carpoolers en 422 medewerkers
• Afval: 420 kg restaval, 120 kg PMD, 480 kg fruitafval en 620 kg papier & karton
• Afstanden: 25 km (kids + familie en senioren),
			
50 km, 80 km, 100km, 145 km, 200 km (NIEUW!)

Sint-Laureins
Assenede
Kaprijke

vuilbak hoort. Meer en meer
zetten inwoners zich belangeloos
en spontaan in om een deel van
hun buurt proper te houden als
zwerfvuilmeter of –peter. Maar
er zijn ook andere acties.

In dit IVMMagazine laten we de
organisator van de Davitamon
Classic aan het woord over hoe
een grootscheeps afvalarm en
zwerfvuilvrij wielerevenement
mogelijk is. Voer voor inspiratie,

zoals ook de andere
artikels in dit nummer.

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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AFVALWEETJES
20 jaar Fost Plus
Fost Plus, het beheersorganisme dat
instaat voor inzameling en recyclage van
verpakkingsafval, bestaat 20 jaar. De
IVM en Fost Plus hebben een bijzondere
band. Immers, 20 jaar geleden was IVM
de eerste intercommunale die voor de
inzameling van verpakkingsmateriaal
een contract sloot met Fost Plus. De
inwoners van de 19 deelnemende steden
en gemeenten kregen daarmee de primeur
voor een project dat later in heel België is
uitgewerkt.

Om deze 20 jarige nauwe samenwerking
symbolisch te illustreren stak de
Managing Director van Fost Plus – de
heer William Vermeir – een hele dag de
handen uit de mouwen bij inzameling van
verpakkingsafval in onze regio. Samen
met algemeen directeur Patrick Joos
werd assistentie verleend bij de huis-aanhuisophaling van PMD en papier&karton.
Deze symbolische actie leverde ook inzicht
in het dagdagelijkse werk van ophalers, in
de wijze waarop inwoners het materiaal

aanbieden, in de praktijk van controle van
de PMD-zak naar foutief materiaal…
Een interessante ervaring, zo vonden beide
heren. Met respect voor de ophalers en
met dank aan de inwoners van onze regio
om al die jaren het verpakkingsmateriaal
correct aan te bieden bij de ophalingen. Dit
geeft alvast vertrouwen voor de volgende
20 jaar.

Repair Café

Recycleergem van 20 tot 28 maart

Tijdens Repair Cafés helpen mensen
elkaar op vrijwillige basis bij het
herstellen van allerhande voorwerpen.
Dit kan gaan van kleding tot elektrische
apparaten, meubels en zelfs fietsen
of computers. Bezoekers nemen hun
kapotte spullen mee naar zo’n Repair
Café en gaan samen met de (vrijwillige)
deskundige herstellers aan de slag. In
het gratis Repair Café is gereedschap
en materiaal aanwezig om herstellingen
uit te laten voeren. Dit initiatief helpt
de afvalberg te verkleinen. Repair
Cafés staan voor Iedereen open. Heb
je materiaal dat een kleine reparatie
nodig heeft? Of wil je graag een handje
toesteken? Kom daarom eens een kijkje

Net als in 2014 organiseren heel wat
steden en gemeenten samen met
Recupel een actie om zoveel mogelijk
kapotte of niet gebruikte elektroapparaten in te zamelen en te recycleren.
De inzameling loopt van 20 tot 28 maart
bij de elektrohandelaar, de Kringwinkel of
op het recyclagepark (waar u overigens
altijd met het afgedankte elektrisch of
elektronisch materiaal terecht kan).

De stad of gemeente met de meeste
ingezamelde kilo’s per inwoner wint
een reuze-ontbijtpicknick voor de
inwoners.
In het werkingsgebied van de IVM nemen
volgende
steden/gemeenten
deel
aan Recycleergem: Evergem, Deinze,
Kaprijke, Waarschoot, Zomergem en
Zulte.

Binnenkort in onze regio
- zaterdag 28 februari in Eeklo (9.30 tot
12u) in de N9 fabriek, Molenstraat 31
Info: repaircafe.eeklo@gmail.be
- zaterdag 28 maart in Waarschoot meer info op de milieudienst via
09 250 59 17
- zaterdag 18 april in Eeklo (9.30 tot 12u)
in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat
136/8
Info: repaircafe.eeklo@gmail.com
- zaterdag 30 mei in Merelbeke: op en
rond het kerkplein van Merelbekecentrum. Info: 09 210 35 11

Retrobeurs Kringwinkel

In Sint-Martens-Latem vinden in maart
diverse fietsherstelworkshops plaats.
De milieuraad nodigt een expert uit om uit
te leggen hoe je eenvoudig onderhoud aan
je fiets kan uitvoeren.
Deelname is gratis en inschrijven is verplicht
via jana.verlinde@sint-martens-latem.be .
De plaatsen zijn beperkt.

Op zaterdag 14 maart vindt opnieuw de Retrobeurs plaats: een nostalgisch dagje
retro, met leuke spulletjes voor jong en oud. Kom ze ontdekken bij Ateljee of Kringwinkel
Meetjesland.
De Kringwinkel Meetjesland zet in op sfeer met een jukebox, een dj die ouderwetse
plaatjes draait, een gezellige Retrobar en nog heel wat andere verrassingen.
Waar? Slachthuisstraat 2b, Eeklo
Meer informatie op www. uwkringding.be of www.kwmeetjesland.be of de facebookpagina
van de Kringwinkel
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Doen de
inwoners
hun best?
Dan doen de
mannen van
de vuilkar
de rest!
Bernard Parmentier is al 15 jaar de vaste chauffeur van de
vuilniswagen in Deinze. Dagelijks doet hij zijn ronde in de stad,
ondertussen kent hij die als z’n broekzak. De temperaturen
in zijn cabine gaan in de zomer regelmatig vlot in de 40°C.
Achteraan de vrachtwagen vind je de ophalers Steven Desmul
en Thomas Hoogstoel, samen een goed geolied team. Bernard
legt uit wat hun job precies inhoudt.
Interview: Jasmine Haegeman

Hoe ziet jouw dag er uit?
Normaal gezien staan we om 4u30 op en om
5u30 ben ik in Deinze, daar staan mijn twee
compagnons altijd aan de kerk te wachten.
We mogen niet vroeger beginnen voor het
geluid. Vandaag hadden we een eerste volle
vrachtwagen om 8u30. Dan zijn we gaan
lossen bij de afvalenergiecentrale van IVM.
Daarna rijden we terug naar Deinze voor
de tweede ronde, rond 15u kan ik opnieuw
gaan lossen.
We zorgen dat we eerst het centrum doen,
dan zijn we weg als de scholen beginnen.
Je moet het ook niet zoeken, mensen
hebben anders toch geen geduld… “Die
vuilkarre, verdoeme, ie rijdt weeral in onzen
weg!” Dat is vaak de mentaliteit, maar daar
reageren we niet meer op, dat heeft toch
geen nut.
Hebben jullie een manier om met
elkaar te communiceren, bijvoorbeeld
met bepaalde signalen?
Achteraan de vrachtwagen is er een
belletje dus als ik iets niet heb gezien, kan
er altijd iemand op dat alarm duwen. Je
moet goed op elkaar ingespeeld zijn, da’s
een gewoonte. Je kent uw vaste mannen
en je weet wat ze doen. Als er eens een
interim meegaat, is dat helemaal anders.
Als er bijvoorbeeld altijd op hetzelfde adres
een zak achter de hoek staat, weten die
interims dat niet staan. Er mag ook altijd
maar één iemand van onze ploeg in verlof

gaan. Als ik weg ben, moet er zeker een
lader zijn om de weg te tonen. Dat kan je
niet zomaar op een kaart lezen.
Heb je een idee hoeveel zakken jullie
per dag ophalen?
Da’s moeilijk te zeggen, maar een zak
weegt gemiddeld 7 à 8 kilo en we halen
toch een 75 ton per week op… Reken zelf
maar uit! Wij halen enkel het huisvuil op,
maar dan heb je ook nog papier & karton,
PMD en glas. Alles samen veel kilo’s die de
mensen buiten plaatsen.
Je doet deze job al vijftien jaar,
heb je het gevoel dat er dingen zijn
veranderd?
De afstand die we afleggen, blijft gelijk,
maar het wordt wel drukker met al die
auto’s. We sleuren wel met minder kilo’s.
De zwaarste cliënten hebben we er al een
beetje kunnen uithalen sinds we de zak
mogen wegen. Dan kleven we een sticker
op de zakken die te zwaar zijn, maar die
scheurden anders toch meestal open.
Wat steken de mensen dan allemaal in
die zakken?
Het is misschien vuil om te zeggen, maar
als je met een grote hond zit, heb je soms
een hele zak met uitwerpselen. Als dat
toevallig tussen de pers van onze wagen
geraakt, is dat een ramp voor de mensen
die achter onze wagen lopen… Frietvet

komen we ook veel tegen. Da’s de grootste
vuiligheid die er is, alles blijft plakken en
dat stinkt enorm. Ketels verf hebben we
ook al gehad, ook niet plezant…
Je kan moeilijk controle doen, we zien
meestal pas wanneer een zak openscheurt
dat er iets inzit wat niet mag. Messen,
scherpe voorwerpen, borden die kapot
zijn en snijden, satéstokjes...: de laders
slepen ermee tegen hun been of het
steekt in hun hand, want alles moet
allemaal snel gaan. Dat zorgt regelmatig
voor serieuze verwondingen, soms met
arbeidsongeschiktheid als gevolg.
Wat is er na al die jaren als ‘speciaals’
bijgebleven?
Bijvoorbeeld een auto die ’s morgens
plots in het midden van de baan staat.
De handrem was niet goed aangetrokken
en de auto is traag achteruit gebold. Dan
gaven wij hem een duwtje en laten die
mensen rustig slapen. Of soms ontmoetten
we eens koeien die zijn uitgebroken en op
straat lopen.
Wat zouden de mensen ten slotte nog
kunnen doen om jullie job aangenamer
te maken?
Als de mensen hun afvalzak wat dichter
bij de straat zouden zetten, zou dat veel
handiger zijn voor ons. Iedereen zet die
voor zijn eigen deur of tegen de brievenbus,
wat logisch is. Soms mogen ze de zakken
ook wat meer in het zicht zetten.
Het is geven en nemen. Wij doen ook
altijd dezelfde ronde en de mensen weten
ondertussen wanneer we ongeveer
passeren. We zeggen niet “vandaag gaan
we het een keer omgekeerd doen!” We
zouden die dag vroeg gedaan hebben,
want er zouden nog niet veel zakken
staan! Maar de volgende keer zouden we
wel dubbel zoveel werk hebben (lacht)!
Bernard, heel erg bedankt voor het
interview en nog veel succes met je
job!
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De eerste lentedagen doen zin krijgen om weer in de tuin te werken.
De eerste taak in de tuin bestaat in het verwijderen van het dode en
afgestorven materiaal. Daarna komt het gazon aan de beurt en moeten
plantjes worden aangeplant.

Voorjaarssnoei
Snoeien is tijdrovend en levert flink wat
groenafval op. Daarom is het beter er
voor te zorgen dat struiken en bomen
voldoende plaats hebben en vrijuit kunnen
groeien. Informeer daarom goed bij de
aankoop van bomen of struiken hoe hoog
en hoe breed ze wel worden. Plant ze ook
ver genoeg uit elkaar.
Toch moet elke tuinier af en toe de
snoeischaar hanteren. Wie toch aan de
slag gaat met de snoeischaar kan zich best
eerst informeren over de reactie van de
struiken op deze ingrijpende behandeling.
Terwijl de rest van het jaar vooral
onderhoudssnoei
gebeurt,
is
de
voorjaarssnoei eerder een vormsnoei
die de bloei bevordert. Je snoeit dan ook
best zoveel mogelijk met een snoeischaar.
Voor takken van meer dan 2 cm diameter
gebruik je de takkenschaar en met een
handzaag kan je zonder problemen takken
van 10 cm doormeter afzagen.

Wat met het snoeihout?
Snoeihout is stevig materiaal wat beter
niet zonder meer in een compostvat
terecht komt. Het is daarom beter om het
snoeihout te verkleinen – te verhakselen.
Het verhakselde materiaal kan worden
gebruikt als structuurmateriaal bij het
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thuiscomposteren. Het kan ook als
mulchlaag dienen tussen struiken. Door
hout te composteren of ermee te mulchen
worden de structuur en de vruchtbaarheid
van de bodem opgebouwd.
Creatieve tuinders gaan aan de slag
met snoeihout. In combinatie met
hedendaagse materialen kan je het
verwerken tot afsluitingen en andere
originele constructies.

Aanleg of onderhoud van
gazon? Gebruik compost.
Bij de aanleg van een gazon moet je de
bodem zeker en vast van voldoende
organische stof voor de komende 10 tot
15 jaar voorzien. Eens het gazon gezaaid
kan er geen ingrijpende bodemverbetering
meer worden uitgevoerd. Daarom werk
je voor de aanleg best een hoge dosis
compost in de grond in. Wie hiervoor
groencompost gebruikt, heeft ca. 35 à 45
l/m³ nodig.
Maai het gras niet korter dan 4 cm en maai
telkens 1/3 van de lengte af. Wanneer in het
najaar een laagje compost (‘topdressing’)
op het gazon wordt aangebracht (3 à 4 l/
m²), blijft de bodem gezond.

Mulchen
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
heb je dus geen maaisel meer af te voeren
naar het recyclagepark. Mulchen is
evenwel niet aan te bevelen wanneer het
gras nat is. Ook wordt het gazon best eens
per week afgereden. Misschien dus iets
meer gras afrijden, maar het afrijden zelf
gaat veel sneller én… je moet geen gras
composteren of naar het recyclagepark
afvoeren. Dus toch een mooie tijdwinst,
geld gespaard én een gezond gazon!

Ontmossen?
Velen ontmossen (verticuteren) jaarlijks
het gazon. Dat is niet altijd nodig, maar
hoeft enkel als er te veel mos is. In veel
gevallen mag je rustig een of meerdere
jaren overslaan.
Toch kan het ontmossen ook efficiënt
gebeuren in de herfst. Het gazon kan dan
rustig herstellen omdat er in de herfst
geen grote warmtepieken voorkomen. In
de lente bestaat het risico dat het gazon
na het ontmossen sneller uitdroogt.
Als je in het gazon veel schaduwrijke
plaatsen met veel mos hebt, waarom
dan niet het gazon vervangen door
bodembedekkers of struiken die wel
gedijen in de schaduw? Dat spaart uren
werk en voorkomt kilo’s mos.
 Meer over kringlooptuinieren
op www.vlaco.be

Vierkante meter tuinieren
Heb je weinig plaats om te tuinieren? Of wil je graag eens experimenteren
zonder een heuse moestuin te moeten aanleggen en onderhouden? Hou je
van bloemperkjes die weinig zorg behoeven? Heb je slechts een balkon of een
kleine stadstuin, maar wil je graag kruiden kweken?
Voor al deze vragen biedt een ‘vierkante meter tuin’ de ideale oplossing.
De vierkante meter tuin is een kleine,
compacte bloemen-, groenten- en/of
kruidentuin. Deze tuin is snel gemaakt en
vraagt minimale inspanningen en weinig
onderhoud. Maar het zorgt wel voor
een heuse tuinervaring: zelf zaaien, zien
groeien, zelf oogsten en eten. Leuk toch?

Een vierkante meter tuin is in
een handomdraai gemaakt.
Maak vooraf een keuze welke bestemming
de vierkante meter tuin uiteindelijk krijgt.
Gebruik je hem als kleine moestuin op je
terras, ergens in je stadstuin of voorzie je
een hoekje naast het mooie gazon?

een achterwand of klimrooster voor het
telen van planten die zulks vergen.
Eens de bak gemaakt en de bodem
voorzien van vruchtbare grond – dit kan
bijvoorbeeld potgrond zijn, aangevuld
met compost - kan het zaaien of planten
beginnen.

Onderhoudsvriendelijk.
Gezien deze tuin klein van oppervlakte
is, vergt het ook weinig onderhoud. Met
weinig inspanningen is een goed resultaat
haalbaar.

In de meeste gevallen wordt voor het
‘vierkante meter tuinieren’ een bak
gebruikt. Er bestaan kant-en-klare
pakketten, maar een handige Harry kan
er gemakkelijk zelf eentje in elkaar zetten.
Nadien een gronddoek er in – of plastic
folie – met voldoende afwateringsgaatjes,
en de tuin is klaar voor gebruik.

Enkele vuistregels hiervoor zijn
• eens aangelegd: loop niet in de vierkante
meter tuin. Alle vakken zijn immers via
een zijkant goed bereikbaar
• hou de grond vochtig, los en luchtig
• zaai via een duidelijk zaaischema. Zaai
nagenoeg exact het gewenste aantal
zaden, dan hoeft uitdunnen nadien niet
meer te gebeuren.

Het is belangrijk een juiste locatie voor
deze bak te kiezen: er moet 6 uur per dag
zon bij kunnen, de bak staat liefst op een
beschutte plek en is zo nodig voorzien van

Elke plant die het in de moestuin goed doet
kan je in een bak of pot planten. Je moet
er alleen rekening mee zien te houden
dat elke plant voldoende plaats heeft om

te groeien. Bij wijze van voorbeeld: als
je weet dat een courgetteplant in volle
glorie een diameter kan bereiken van 1
tot anderhalve meter, dan plant je die dus
beter niet in de bak.
Bepaal daarom eerst hoe groot de plant
uiteindelijk wordt en wijs dan pas later een
plekje toe.

Meer weten?
De IVM organiseert 2 informatiesessies
over ‘vierkante meter tuinieren’.
Welkom op
• Donderdag 12 maart om 20u in
het gemeentehuis van Merelbeke
(Hundelgemsesteenweg 353)
• Donderdag 19 maart om 20u in het
stedelijk administratief centrum van
Eeklo (Industrielaan 2)
Deelname aan de informatiesessie
is
gratis,
maar
omwille
van
organisatorische redenen hadden
we graag vooraf uw inschrijving via
mail
naar
ivm@ivmmilieubeheer.
be of telefoon 09 377 82 11 (met
vermelding van de datum waarop u
aanwezig kan zijn).
Alle aanwezigen krijgen een leuke
attentie.
 Meer over vierkante meter
tuinieren op www.vlaco.be
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Geen brol rond de bol
Met leeg verpakkingsglas kan je naar de glascontainer.
Daar kan je het glas kleur-gescheiden kwijt: de container is
opgedeeld in een compartiment voor gekleurd glas en een
compartiment voor wit glas.
De glascontainer wordt ‘compartiment per compartiment’
leeggemaakt en het gekleurde glas komt in een
gecompartimenteerde ophaalwagen terecht bij het gekleurde
glas, het witte glas komt er terecht bij het witte glas.
Bij de glasrecycleur wordt het glas ook kleurgescheiden
verwerkt.

Wat mag wel/niet in de
glascontainer?
WEL:
Flessen, flacons en bokalen
in doorzichtig glas
NIET:
- Deksels en doppen
- Hittebestendig glas, waaronder
ovenschotels en kookplaten
- Porselein, aardewerk, stenen
kruiken, keramiek, terracotta
- Opaalglas
- Glazen of kristallen vaatwerk
- Vlak glas zoals ruiten en spiegels
- Gloeilampen en tl-lampen

De glascontainers staan al meer dan 20 jaar in het straatbeeld
en vormen een vertrouwd inzamelpunt.
Toch is de site op sommige plaatsen meer en meer een
sluikstort. Er mag géén afval achtergelaten worden op de
site: dus géén dozen, geen plastic zakken met deksels van
de glazen bokalen, maar ook géén ander afval. Het is geen
stortplaats!
Wie dit wel doet is sluikstorter. En op sluikstorten staan
flinke boetes, al gauw € 250 voor wie betrapt wordt.

Geen brol
rond de
glasbol

Maak flessen, flacons of bokalen
eerst leeg voordat u ze in de
glascontainer gooit.
Haal de deksels van de glazen
verpakkingen. Gooi de deksels niet
in de glascontainer.
Respecteer de omwonenden: geen
glas inwerpen na 20 uur en voor 8
uur ’s morgens.
meer op www.fostplus.be

Afval achterlaten bij de glasbol is sluikstorten.
Wie betrapt wordt, betaalt zware boetes.
Dus, hou het proper en goedkoper!
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