Persbericht
Haacht, 20 oktober 2017

Bodemprofessor en kringloopkracht geven uitleg in Haacht
Hoe kan je thuis composteren? Hoe gebruik je compost?
Op zaterdag 28 oktober 2017 geeft de bodemprofessor van Vlaco aan het recyclagepark van
Haacht uitleg over het juist gebruik van compost en de invloed ervan op de bodem. In de
pastorietuin van Wakkerzeel krijg je die dag ook een rondleiding kringlooptuinieren en uitleg
over thuiscomposteren.
50% van de EcoWerf- compost gaat naar particulieren, 40% van onze inwoners
composteert keuken- en tuinafval zelf
Dieter Van Besien, schepen van Leefmilieu Haacht en lid van de Raad van Bestuur van EcoWerf:
“De gemeente Haacht en EcoWerf werken graag mee aan deze actie van Vlaco die doorgaat in
7 gemeenten verspreid over Vlaanderen. EcoWerf verwerkt jaarlijks zo’n 50.000 ton gft in haar
composteringsinstallatie in Leuven tot zo’n 20.000 ton waardevolle compost. De helft ervan
wordt gebruikt door particulieren. We informeren onze inwoners ook over compostgebruik: wie
de voordelen van compost en het juiste gebruik wil kennen, kan op 28 oktober terecht bij de
bodemprofessor aan ons recyclagepark in Haacht. Veel van onze inwoners, zo’n 40% doen ook
zelf aan thuiscomposteren of kringlooptuinieren: voor nuttige tips kan je op 28 oktober terecht
in de pastorietuin van Wakkerzeel. ”
Concrete info
De bodemprofessor en een EcoWerf- medewerker geven info op zaterdag 28 oktober van 09.00
tot 15.00 uur aan het recyclagepark, Kruineikestraat 125, Haacht. Aan de hand van enkele
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proefjes toont de bodemprofessor je de troeven van compost. Je kan er ook compost kopen. Bij
de aankoop van compost krijg je een gratis paar tuinhandschoenen.
De kringloopkracht begeleidt rondleidingen in de pastorietuin, Martelarenlaan t.o.v. nr. 1,
Wakkerzeel. Een eerste rondleiding start om 13.30 uur een tweede rondleiding om 14.30 uur.
Je krijgt uitleg bij de aanplanting en kringloopelementen in de tuin en concrete antwoorden op
je vragen over kringlooptuinieren en thuiscomposteren.
Compost is ideale bodemverbeteraar
Compost brengt structuur in de bodem, waardoor bomen, struiken, planten en bloembollen
makkelijker zuurstof, vocht en voedsel vinden en beter bestand zijn tegen ziektes en
wateroverlast. EcoWerf en Vlaco zetten acties op om het gebruik van de compost door
particulieren, land- en tuinbouw en tuinaanlegbedrijven te promoten. Compost van EcoWerf is
gft-compost die het Vlaco-kwaliteitslabel draagt.

Over EcoWerf
Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf zet afvalpreventieprojecten op en zorgt voor de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in 27 gemeenten in Oost-Brabant:
Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek,
Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg,
Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, TieltWinge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. Meer informatie: www.ecowerf.be

Info
Jos Artois, woordvoerder, EcoWerf, 0475/64 21 55 – jos.artois@ecowerf.be
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