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Bye bye rode sticker…
koekoek Nieuwe
Blauwe Zak!

Meer dan 20 jaar geleden kwam de blauwe zak in ons leven. Een groot succes in België, want nergens
wordt er beter gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land. Vanaf heden kunnen we nog beter
sorteren en recycleren dankzij de nieuwe blauwe zak. Omwille van onze goede sorteerskills geven we
oude verpakkingen een nieuw leven. Hierdoor besparen we meer energie en stoten we minder CO2 uit.
Iets om trots op te zijn!
De nieuwe blauwe zak maakt zijn
intrede!
Vanaf nu kunnen we nog meer verpakkingen
sorteren en recycleren dan ooit tevoren.
Dankzij de technologische vooruitgang
kunnen we via vereenvoudigde regels
het vandaag nog beter doen om ons
milieu te beschermen. Vanaf juni mag u
alle huishoudelijke verpakkingen in de
PMD-zak gooien. Dit is niet enkel goed
nieuws voor het milieu, maar ook voor uw
portemonnee! Een echte win-win situatie.

Even praktisch
Het is handig om de komende verande
ringen even duidelijk te overlopen. In de
oude PMD-zak mochten tot nu toe
enkel plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons, right? Hier
komen nu ook nagenoeg alle huishoudelijke
plastic verpakkingen bij. Denk maar aan

Klimaatmarsen en recente acties wijzen op
een groeiend bewustzijn van een nood
zakelijke aanpassing van ons denken en doen
willen we onze planeet leefbaar houden.
IVM heeft als afvalintercommunale hier een
bijzondere taak te vervullen door op zoek te
gaan naar andere en betere technieken om
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uw yoghurtpotjes en tandpastatubes.
Ook plastic zakken en folies zijn vanaf
nu welkom in uw PMD-zak. Er zijn nog
een paar uitzonderingen zoals plastic
verpakkingen van gevaarlijke producten,
of harde plastic zoals een stuk afgebroken
tuintafel bijvoorbeeld.
Een klein overzicht van de nieuwe
sorteerregels vindt u hiernaast.

SIMPEL TOCH?
Wat met mijn oude zakken? Geen zorgen,
de oude PMD-zakken mag u blijven
gebruiken. Vanaf de startdatum van de
nieuwe blauwe zak mag u ze gewoon voor
ophaling aanbieden met de extra plastic
verpakkingen in.

afvalstromen van verbranding te redden.
Daarom zijn we verheugd dat de PMDinzameling wordt uitgebreid en er vanaf juni
ook extra plastic verpakkingen in de blauwe
zak welkom zijn. Deze verpakkingen kunnen
worden gerecycleerd: een goede zaak voor
het milieu én de daling van het restafval-

Geleidelijk aan…
De nieuwe blauwe zak wordt niet overal
tegelijkertijd in België ingevoerd. Dit zal
geleidelijk aan gebeuren over een periode
van 2 jaar. Op die manier hebben alle
partijen rustig de kans om zich hier goed
op voor te bereiden. Het is dus best
mogelijk dat uw gemeente al meedoet aan
de nieuwe sorteerregels, maar dat in het
dorp verderop dit nog niet het geval is.

Extra veranderingen?
Alles blijft zijn normale gang gaan. U mag
nog steeds gewoon de oude en nieuwe
blauwe zakken buiten zetten voor de
ophaling en er verandert niets aan de
ophaaldata. De enige verandering is dat u
nu meer in de PMD-zak kan stoppen dan
tevoren. Dit zorgt voor een pak minder
restafval. Dit komt neer op 70 000 ton
plastic verpakkingen die méér gerecycleerd
worden per jaar voor heel België. Om het
duidelijker te maken is dit per jaar 8 kilo
extra verpakking per inwoner dat mee in
de nieuwe blauwe zak mag.

Plastic flessen
en flacons

Metalen
verpakkingen

Drankkartons

SAMEN SORTEREN
VOOR EEN BETERE
TOEKOMST!
Wist je dat...
nn IVM de 1ste "intercommunale" was
waar het Fost Plus project werd
ingevoerd (september 1994)?
nn in de IVM-regio, met name Aalter,
de "nieuwe blauwe zak" met
succes is geïntroduceerd?
nn IVM en haar steden en gemeenten
hierdoor willen blijven "pionieren"
naar meer optimale inzameling en
verwerking, samen met Fost Plus?

Folies en zakjes

Potjes en tubes

Schaaltjes, vlootjes en bakjes

Wens je graag meer info?
Surf dan zeker naar
www.denieuweblauwezak.be

Sint-Laureins

cijfer. Dat hebben we overigens te danken
aan de goede resultaten die gedurende het
proefproject in Aalter - één van de piloot
projecten in België - werden opgetekend.
Dankzij het goed sorteergedrag wordt dit
project nu verruimd naar andere delen in
Vlaanderen.

We zetten hiermee samen concrete
stappen richting circulaire economie!

Assenede
Kaprijke
Maldegem

Eeklo

Evergem
Lievegem

Aalter

Patrick Hoste, voorzitter IVM

Sint-Martens-Latem
Deinze
De Pinte
Merelbeke
Nazareth
Zulte

Gavere
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Raymond
Betsens

Gery
Wauters

Thuiscomposteren is niet moeilijk
Dé manier om op een ecologische manier je tuin mooi aan te leggen, is door te composteren. IVM
zocht Gery en Raymond op, twee compostmeesters die met passie mensen aansporen en warm maken
voor kringlooptuinieren.
Eerst en vooral: stel jullie even
kort voor
Gery Ik ben Gery Wauters, ik woon in
Balgerhoeke en ben compost
meester
sinds 1996. Ik moest vier weken een
cursus volgen om tot compostmeester
benoemd te worden. Als compostmeester
werd er mij vaak gevraagd om uitleg te
geven en ik ging ook lesgeven in scholen in
Eeklo, Maldegem, Bassevelde, De Pinte…
Ik bracht genoeg materiaal mee zodat de
kinderen de diertjes en verschillende fases
van composteren konden zien.
Raymond Ik ben Raymond Betsens en
woon in Lembeke. Mijn ouders hadden
vroeger een huishouden met vijf kinderen.
We hadden dus veel restafval van onze
groenten. De resten gooiden we thuis
op de mesthoop. In die tijd was dat niet
echt composteren want het stonk enorm
en was rot. Ik zocht naar manieren om
het beter te doen. In 2000 heb ik dan
de cursus van compostmeester kunnen
volgen. Zo zijn we gestart met ons
groepje compostmeesters. Nu hebben
we ons plekje op het recyclagepark van
Sint-Laureins/Kaprijke waar we een
moestuin onderhouden met wat klein
fruit, kruiden, groenten… Hier tonen
we aan geïnteresseerden hoe je moet
composteren en beantwoorden we de
vragen van de mensen.
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“De dankbaarheid die
we van de mensen
krijgen doet enorm
deugd.”
Wat motiveert jullie om verder
te doen?
Gery Steeds meer mensen nemen hun
intrek in verkavelingen met kleinere
percelen en hebben weinig plaats om te
composteren. Het is boeiend om hiervoor

oplossingen te zoeken en mensen iets
bij te leren over thuis composteren. De
dankbaarheid die we van de mensen
krijgen doet enorm deugd. Het geeft ons
telkens weer een boost om verder te doen.

“Als je compostvat
stinkt dan ben je
verkeerd bezig.”

Wat zijn de meest courante vragen die gesteld worden als jullie
op de demoplaats staan?

Kan je je eigen grasafval thuis
composteren in een compostvat?

Gery Vragen zoals “hoeveel kost een
compostvat? Waar kan ik er een kopen?
Mijn compost is nat, hoe komt dat? Mijn
compost stinkt, wat moet ik doen?…” Als
je compostvat stinkt dan ben je verkeerd
bezig. Wij geven dan uitleg en tonen
hun ook in de praktijk hoe ze dit kunnen
oplossen. Het feit dat de mensen bij ons op
de demoplaats de kans krijgen om te zien
hoe wij het doen is veel efficiënter dan
gewoon wat uitleg in een boekje.

Gery Ja maar je mag geen grote
hoeveelheden grasafval op een hoop
gooien want dan composteert het niet. Het
zal beginnen rotten en stinken maar als je
het mengt met ander organisch afval zoals
houtsnippers kan je het wel composteren.

Tot slot, welke tips kunnen jullie
geven aan de mensen die aan de
slag willen met een compostvat?

Is thuis composteren moeilijk?
Raymond Dat is helemaal niet moeilijk. Je
moet gewoon geduld hebben en de natuur
zijn gang laten gaan.
Gery En goed luisteren naar hoe je moet
starten.

Kan je je grasafval nog op andere
manieren gebruiken in je tuin?
Gery Je kan je grasafval gebruiken als
bodembedekker in je groentetuin of tussen
de bloemen strooien. Als je vijf centimeter
gras strooit dan geraak je al veel kwijt.
Het is ook een buffer voor de zon zodat je
grond niet uitdroogt.

Veel mensen gebruiken turf in
hun tuin maar wat is turf?
Vorig jaar hadden we een heel
droge zomer. Vele gazons zijn
door de aanhoudende warmte
kapot gegaan. Is het nuttig om
compost te gebruiken bij de
(her)aanleg van je gazon?
Raymond Ja, absoluut. Je maakt eerst
je grond goed los zodat er voldoende
drainage mogelijk is. Dan verspreid je over
de oppervlakte een laag van vijf centimeter
goeie uitgerijpte compost. En dat spit je tot
20 à 25 centimeter goed om in de bodem.
Vervolgens rol je de bodem goed vlak, zaai
je het gras en strooi je nog wat organische
mest en gezeefde compost. De meeste
stoffen uit compost komen langzaam vrij
waardoor de bodem de nodige voeding
krijgt en tot wel tien jaar verder kan.

Kan compost ervoor zorgen dat
de bodem minder snel uitdroogt?
Gery De bodem zal niet zo snel
uitdrogen want compost houdt het
water redelijk goed vast. Compost geeft
de plantenwortels een goed evenwicht
tussen lucht en water. Wel opletten om
je compost niet te strooien met droog
weer maar dit enkel te doen als het een
regenachtige periode is. Zo hebben de
‘compostdieren’ de tijd om in de grond te
kruipen.

dan wordt het kaal achtergelaten waardoor
de biotoop er helemaal ontregeld is. Turf is
uiteraard een uitstekend product maar niet
goed voor het milieu. Compost is een heel
goede vervanger. Als je zelf composteert
moet er niks ontgonnen worden, is er
geen transport nodig, niks moet verpakt
worden… Dus allemaal snel aan de slag met
het maken van eigen compost!

Raymond Turf is een natuurproduct en
wordt ontgonnen. Als het gebied uitgeput is

Gery Alleen verse dingen mogen in het
compostvat. De schillen van wortels,
aardappelen, asperges… Gekookt eten
mag er niet in. Geduld hebben is heel
belangrijk. Je kan niet verwachten dat je na
een maand of twee al compost hebt.
Raymond Het beste moment om te
starten met compost maken is in het
voorjaar. Hoe warmer het is hoe beter voor
je compost.
Gery Nog een goede tip is dat je het
compostvat best op 9 betontegels zet
met tussen elke tegel twee centimeter.
Zo staat het iets hoger waardoor er
luchtcirculatie mogelijk is en kan de mol de
compostwormen niet opeten (lacht).

Bedankt voor het leerzame
interview!
Door Kato Stalpaert

“Op de kringloop kan je rekenen”
Kringloopweekend 8 en 9 juni
Tijdens het Kringloopweekend willen de vrijwillige kringloopkrachten hun huis-, tuinen keukentips graag met iedereen delen. In samenwerking met de stad of gemeente
organiseren ze demonstraties, workshops, tentoonstellingen, opentuindagen,
fietstochten en andere activiteiten waarbij ze de restjes uit keuken en tuin een
nieuw leven geven. Kom naar een activiteit tijdens het Kringloopweekend waarbij
dit jaar thema’s als thuiscomposteren, biodiversiteit en klimaat centraal staan.

een greep uit de activiteiten in onze regio
Nazareth:
zaterdag 1 juni en zondag 2 juni: Open tuinendag bij 5 leden van Velt (meer info over
de acties in Nazareth via luc-de-clercq@telenet.be of nicole.vermaercke@hotmail.com)
vrijdag 7 juni van 17.30 u tot 19.30 u: workshop thuiscomposteren in groenzone
Parkwijk achter tuin Parkwijk nr. 32
Sint-Laureins:
zaterdag 8 juni: kringlooptuindag op de demoplaats van het recyclagepark,
Sint-Janssstraat 14 in 9982 Sint-Laureins
Lievegem:
• Lovendegem: zaterdag 1 juni van 9 tot 12 u en van 14 tot 17 u op de demoplaats
op het recyclagepark
• Waarschoot: zaterdag 1 juni op de demoplaats op het recyclagepark
• Zomergem: zaterdag 8 juni om 9u30, in Bib-Beke Priemwegel 9930 Lievegem:
workshop over composteren
Neem een kijkje op www.vlaco.be voor de volledige activiteitenkalender
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Waarheen met je oud elektrisch tuingereedschap?
1. Is het toestel stuk?
nn Naar het recyclagepark.
Je oud elektrisch tuingereedschap dat je niet meer
gebruikt, hoort niet thuis in je garage of op zolder. Breng
het naar het recyclagepark, want van daaruit wordt het
naar een overslagstation gebracht - net zoals het andere
‘oud elektro’ (AEEA). Vanuit het overslagstation verhuist
het oud elektromateriaal naar recyclagefabrieken, waar
het apparaat een tweede leven krijgt als grondstof voor
nieuwe toestellen.

nn Naar het Repair Café
Is je toestel stuk, maar het lijkt er op dat het nog kan
worden hersteld? Waarom dan niet eens een Repair Café
bezoeken? Misschien is het toestel na zo'n bezoekje
opnieuw bruikbaar!
2. Werkt het apparaat nog?
nn Schenk 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 buurman. Een kleine
geste waarmee je iemand anders een groot plezier doet.
nn Naar De Kringwinkel
Je kan er ook altijd mee terecht in De Kringwinkel. Zij gaan
na of het apparaat nog veilig werkt en kunnen het dan
tegen zeer voordelige prijs tweedehands verkopen!

Wist je dat ..

nn Naar De Kringwinkel
Ook bij De Kringwinkel kan je met 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.
nn Naar het tuincentrum of doe-het-zelfzaak.
Met je kapotte elektrotoestellen ben je ook welkom in
je tuincentrum of doe-het-zelfzaak bij aankoop van
een nieuw exemplaar. De winkelier is verplicht om
de afgedankte apparaten te aanvaarden die klanten
terugbrengen. Het materiaal wordt opgehaald voor
recyclage, waardoor het apparaat een tweede leven krijgt
als grondstof voor nieuwe toestellen.
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• zo’n 2 miljoen toestellen ligt te slapen, waaronder 480.000
snoeischaren?
• als het ingezameld toestel niet meer werkt, dit tot de allerkleinste
onderdeeltjes uit elkaar wordt gehaald?
• de Recupel-bijdrage, die je betaalt bij aankoop, dient om het
hele proces van inzameling en recyclage mogelijk te maken?

Meer over inzamelen en recycleren van AEEA op
www.recupel.be

AFVALWEETJES
Volg de ombouwwerken aan de
IVM-afvalenergiecentrale
Gedurende de nacht van 23 op
24 april werd de laatste van de 2
ovenlijnen van de afvalenergie
centrale uit gebruik genomen. De
installatie ligt sindsdien volledig
stil, zodat de optimalisatie
werken écht van start kunnen
gaan. Volg de ombouw
werken aan de afval
energie
centrale van IVM op de voet op
www.ivmmilieubeheer.be

Frietjes en kroketjes smaken zoveel
lekkerder gebakken in vers vet
of verse olie!
Op de verpakkingen van het frituurvet of -olie staat vaak
aangegeven na hoeveel bakbeurten je het gebruikte vet of
olie best ververst. Meestal is dit aangeraden na een 10-tal
bakbeurten. Giet het zoveel als mogelijk in de originele verpakking
en breng het gebruikte frituurvet of -olie naar het recyclagepark
of de wijkinzameling van KGA (ook al is het geen gevaarlijk afval,
toch wordt het ook bij wijkinzamelingen meegenomen). Gooi het
vooral niet in de gootsteen, riool of in de restafvalzak.
Van het gebruikte frituurvet of -olie wordt o.m. biodiesel gemaakt.
Nuttig toch?

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:
• Eeklo: zaterdag 22 juni, 9.30 tot 12 u, Repair Café Eeklo
in Wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136/8, 9900
Eeklo (ook herstelling van fietsen)
• Evergem: zaterdag 22 juni, 9 tot 12 u, Repair Café
Evergem in Ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle
Doornzele, Doornzele Dries 57, 9940 Evergem
• Sint-Martens-Latem: zaterdag 7 september, 9.30 tot
13 u, Repair Café Schelde-Leie in Centrum De Vierschaar,
Xavier De Cocklaan 5, 9831 Deurle
• Eeklo: zaterdag 21 september, 9.30 tot 12 u, Repair Café
Eeklo in LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9, 9900 Eeklo
• Evergem: zaterdag 21 september, 9 tot 12 u, Repair
Café Evergem in Gemeentelijke Basisschool Wippelgem,
Droogte 208, 9940 Evergem

Zomertijd: buurtfeestentijd
Organiseer uw buurtfeesten afvalarm. Contacteer de milieudienst
van je gemeente om na te gaan of je er herbruikbare bekers
en afvaleilandjes (voor gescheiden afvalinzameling op jouw
evenement) kan ontlenen. Organiseer je een groot evenement,
met honderden bezoekers? Contacteer dan één van de regionale
uitleendiensten van IVM in Eeklo (09 218 71 51), Deinze (09 381
96 80) of Merelbeke (09 210 35 10) waar je gratis herbruikbare
bekers, afvaleilandjes en nog zo veel meer materiaal kan ontlenen.
Meer op www.ivmmilieubeheer.be onder ‘Acties, meedoen…’

Last van maden in jouw compostbak?
Dan heb je wellicht vlees- of visresten of gekookte etensresten
in je compostbak gegooid. Niet doen! In een compostbak, -vat of
-hoop horen géén gekookte etensresten, vis- of vleesresten thuis.
Meer over kwaliteitsvol thuiscomposteren en kringlooptuinieren
op www.vlaco.be

Vragen over afval?
Infopunt 0800 13 580
Heb je vragen over afval sorteren, over de juiste ophaaldata, of heb
je een opmerking over de huis aan huis ophaling? Contacteer dan
het gratis nummer 0800 13 580 of vul het webformulier in op
www.ivmmilieubeheer.be
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Garbage-art/afvalkunst:
van afval naar kunst!
Patrick Van Paesschen is een kunstenaar uit Eeklo en staat erom bekend kunst te maken enkel en alleen
uit afval. Zo maakte hij bijvoorbeeld al een grote vuurtoren die hij doneerde aan het bezoekerscentrum
van IVM. Hij geeft workshops aan jong en oud over hoe je kunst kan maken met afval. Hoog tijd om ons
hierin te verdiepen en Patrick eens op te zoeken.
Wat doet u?

Welk soort afval gebruikt u?

Ik ben een kunstenaar en maak sinds een
aantal jaren garbage-art. Dat wil zeggen
dat ik kunst maak van afval. Drie maal per
week geef ik een uurtje les in de school De
Meidoorn. Bij mij kunnen de kinderen hun
creativiteit de vrije loop laten gaan en leer
ik hen meer bij over hoe je kunst maakt
van afval. De leerkrachten en vooral de
kinderen respecteren mij enorm. Ik geef
workshops en ga regelmatig op markten
staan met mijn kunst of geef het prijs op
tentoonstellingen in de buurt. Ik heb nu
ook een Instagrampagina waar ik foto’s van
mijn kunstwerken op post.

Ik gebruik alles, echt alles. Ik verzamel
aanstekers, stylo’s, blikjes… die ik volledig
ontleed en verwerk in mijn kunstwerken. Ik
heb rekken vol met materiaal dat ik krijg
van mensen.

“De dankbaarheid
die ik krijg, is
onbeschrijfelijk.”

Kunt u voorbeelden geven van
enkele kunstprojecten?

Welke voldoening haal je hieruit?
Wat ik niet kan wegcijferen uit mijn leven is
het werken met kinderen. Al ben ik 80 jaar
en voel ik mij nog goed dan blijf ik werken
met kinderen. De leraren zelf zeggen:
“Patrick het is te hopen dat je dit nog lang
mag doen”. De dankbaarheid die ik krijg, is
onbeschrijfelijk.
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Waar haalt u inspiratie uit?
Soms als ik droom schiet er mij een idee te
binnen en sta ik snel op om er een schets
van te maken. In mijn hoofd ben ik altijd
met verschillende projecten tegelijkertijd
bezig. Die drukte kan heel boeiend zijn
maar is soms ook enorm vermoeiend.

Hoe is het allemaal begonnen?
Ik ben begonnen met tekenen en schilderen
in de academie, maar dat interesseerde mij
niet. Ik was eens bezig met een kunstwerk
te maken op een canvasdoek. Toen wou
ik heel graag eens iets maken met ander
materiaal. Ik begon koperdraad op mijn
kunstwerken te leggen. Ik wou het ultieme.
Daarom ben ik beginnen experimenteren.
Je begint dingen met elkaar te mengen
zoals zand en maïzena waaruit dan een
nieuwe textuur ontstaat waar je heel veel
mee kan creëren. En uiteindelijk ben ik
volledig overgestapt op het gebruiken van
afval in mijn kunst.

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

Als er iemand mij belt met de vraag om een
project te maken, zal ik altijd dit proberen
te verwezenlijken. Op een dag kreeg ik
de vraag vanuit het gemeentebestuur
van Kaprijke of ik het zag zitten om iets
te maken om te plaatsen naast de kerk in
Lembeke. Daaruit is dan een kerstboom
voortgevloeid, gemaakt uit 5 000 blikjes
en 200 kilogram papier-maché. Een
project waar ik zelf heel trots op ben. Als
je meer van mijn projecten wilt zien moet
je maar eens een kijkje nemen op mijn
Instagrampagina (@patrickvanpaesschen).

Bedankt voor het fijne interview!
Door Kato Stalpaert

