doende leeg zijn, zijn KGA
en horen dus niet thuis in de
blauwe zak. Deze spuitbussen
brengt u naar het containerpark
en deponeert u in de daartoe
bestemde containers.

Kringloopnieuws

Pmd in blauwe pmd-zak, nu ook op het containerpark
Nieuwe
aanbieding
pmd op de
containerpa
rken

spuitbus
tot…
Op de containerparken uitgebaat door EcoWerf kan je enkel nogVan
pmd
afleveren
verpakt in de blauwe pmd-zak
De ingezamelde spuitbussen, wormet het logo van EcoWerf. Losse pmd wordt dus niet meer aanvaard.
De
blauwe
pmd-zakken van 0,25 euro
den in het PMD-sorteercentrum
samen en
metin
de tal
andere
metalen
verpakper stuk met het logo van EcoWerf, zijn te koop bij de gemeente
van
warenhuizen.
De pmd-zakken
kingen uit
PMD-stroom
gehaald
mag je ook meegeven met de tweewekelijkse pmd-inzamelingen.
Dedejuiste
data vind
jeenop de afvalkalender.
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naar recyclagebedrijven afgevoerd. Daar

worden ze hersmolten om
verwerken
Wie meer wil weten over deze nieuwe regeling of de pmd-sorteerregels
kante altijd
bellen naar het gratis
tot nieuwe producten: een barbecue, een
nummer 0800/97 0 97 of surfen naar www.ecowerf.be.
fiets, een wagen, …

Wat kan niet?

Dit is géén reclameblad!

• Plastic flessen en flacons (liefst platgedrukt en met dop) van water & frisdrank, fruit- &
• Alle ander plastic verpakkingen en voorwerpen
groentesappen, melk, afwas- & onderhoudsproducten, wasproducten en wasverzachters,
(bv. plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie...)
producten voor bad of douche, bleekmiddelen, gedestilleerd water ...
• Verpakkingen die giftige of bijtende middelen of
Lege spuitbussen van voeding en cosmetica > PMD
• Metalen verpakkingen zoals lege drankblikjes, conservenblikjes, schroefdoppen,
motorolie bevat hebben
Andere spuitbussen of niet-lege spuitbussen > KGA
kroonkurken en metalen deksels van flessen en bokalen, metalen dozen en bussen,
• Aluminiumfolie
spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes en schoteltjes ...
• Piepschuim
• Drankkartons

Vult jouw baby jaarlijks
ook meer dan 30 vuilzakken met wegwerpluiers?

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

11 sneetjes brood
en 64 gram kaas ...

Samen de frituurolieen frituurvetspoken
te lijf!

Elke baby gebruikt in zijn luierperiode zes bomen
en honderden liters water voor de productie van
zijn wegwerpluiers. Tel je daar dan nog eens de
1.400 kg bij die er aan afval overblijft, dan vraag
je je misschien af of er geen alternatieven zijn...

... gaan wekelijks per Belgisch gezin de vuilbak in.
En dat is lang niet het enige voedsel dat verspild wordt: ook yoghurt, fruit, charcuterie en
andere etensresten die niet tijdig opgegeten worden, verdwijnen regelmatig in de afval- of
gft-bak. Zonde en bovendien een kostelijke zaak want je betaalt dubbel: één keer bij de aankoop en dan nog eens voor je afval achteraf.
Gelukkig bestaan er ook nog andere manieren om ervoor te zorgen dat je geen eten hoeft
weg te gooien. Zo kan je met etensrestjes een heel nieuw gerecht maken.

Ga de strijd aan tegen de olieen vetspoken en breng je
gebruikte frituurolie of –vet
en fondueolie naar het containerpark.

Infoavond

Kringloopnieuws is een uitgave van EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.
Verantw. uitgever:
Peter Standaert, algemeen directeur,
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven
Tel: 016/28 43 00
Redactie: Afvalpreventieteam, EcoWerf.
Grafische vormgeving: IJsbreker, www.ijsbreker.be
Drukkerij: Ballien - Maris
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier

feestdagenregeling

Nieuw

Nieuw

www.ecowerf.be

De toegang is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.
Meer info? Surf naar www.ecowerf.be of bel naar 016/28 43 43.

Afhalen en thuislevering
van
blijven mogelijk.
* Enkel
incompost
het arrondissement
Leuven.

En het resultaat... dat mag
Compost verlucht en verbetert
gezien en geproefd worden.
je tuingrond waardoor

tuinieren een plezier is.
En het resultaat... dat mag
gezien en geproefd worden.

EcoWerf-compost met Vlaco-grantielabel

Compost

Compost

beter is zeldzaam

Snoei je taxushaag tussen 15 juni en
15 september en strijd mee tegen kanker!
Ook de tweede editie van “Vergroot de hoop” was een succes. In 2009 namen in Vlaanderen meer
dan 300 containerparken deel aan de actie, waaronder ook de containerparken van EcoWerf.
Samen werd maar liefst 170.000 euro ingezameld ten voordele van Kom op Tegen Kanker.
Ook dit jaar willen we een zo groot mogelijke
hoop taxussnoeisel inzamelen. Zo geven we hoop
aan iedereen die te maken krijgt met kanker. Vers
taxussnoeisel bevat baccatine, een belangrijk bestanddeel bij de aanmaak van heel wat medicijnen
tegen kanker.
Omdat er voor 1 kg baccatine meer dan 12 ton
snoeisel nodig is, is er een hele hoop taxus nodig!

Tussen 15 juni en 15 september wordt dit snoeisel
apart en gratis ingezameld op de containerparken
van EcoWerf.
Ben je dus van plan je taxushaag te snoeien? Help
dan mee de hoop te vergroten en breng je snoeisel
naar het containerpark.
Meer info? Surf naar
www.vergrootdehoop.be

Let wel, enkel het taxussnoeisel dat aan volgende voorwaarden voldoet is bruikbaar en kan je gratis afgeven op het containerpark:

De containerparken uitgebaat door
EcoWerf zullen gesloten zijn op:
woensdag 21 juli 2010
(Nationale feestdag)

De andere dagen zijn de parken
geopend: dinsdag tot en met vrijdag:
van 12.30 tot 19.30 uur.
zaterdag:
van 09.00 tot 16.00 uur.

tuinieren een plezier is.

Je compost-bigbag
handig
thuisgeleverd
voor thuis geleverd*
Je bigbag
(1m3) handig
slechtsvoor
25 Euro!
slechts 35 euro!
Voor info en bestelling
EcoWerf-compost met Vlaco-grantielabel
Voorbel
info
en bestelling bel 016/ 28
43 00
016/ 28 43 00
www.ecowerf.be
Jewww.ecowerf.be
compost-bigbag
Afhalen
en thuisleveringvoor
handig
thuisgeleverd
Afhalen
en thuisleveren*
van compost
blijven mogelijk. in bulk blijven mogelijk.
beter is zeldzaam
slechts 25 Euro!
Voor info en bestelling
bel 016/ 28 43 00

Wanneer? Dinsdag 15 juni 2010 om 20.00 uur
Waar?
In de vergaderzaal van EcoWerf,
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (Wilsele)

Deze wedstrijd, met als doel afvalpreventie te stimuleren, werd
georganiseerd door EcoWerf met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Containerparken

je tuingrond waardoor

Herbruikbaar is dubbel voordelig

Dit zijn geen ingewikkelde bereidingen en je hoeft er niet voor naar de winkel. Al dit lekkers kan je
maken van simpele keukenoverschotjes. Dat deden de winnaars van onze restjesbordwedstrijd ook.
Zij gaven etensrestjes een tweede leven door ze om te toveren tot de heerlijkste creaties.
De winnende recepten kan je vinden op onze website www.ecowerf.be.
Doe hier inspiratie op en trakteer je huisgenoten eens op een origineel restjesrecept.
Wedden dat ze restjes vanaf nu anders zullen bekijken?

Je kan ook schrijven naar:
EcoWerf Kringloopnieuws
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven
of telefoneren tijdens de werkdagen
van 08.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.30 uur
op het groene nummer: 0800/97 0 97

Compost thuis geleverd.
Dat werkt uitstekend!

• Je beperkt je huishoudelijke afvalberg en zet
minder vuilzakken aan de deur.
• Je bespaart heel wat geld, ondanks de grotere
financiële kost in de startfase. Bij het eerste kind
bespaar je toch ongeveer 600 euro.
• Je kindje is sneller zindelijk.
• Ondanks het wassen van de luiers, is de milieubalans van herbruikbare luiers positief.
• Bovendien geven heel wat gemeenten en steden
een subsidie voor de aankoop van de luiers.

Ovenschotel op een bedje van verloren brood, plantaardige
burger of een huisbereide smeerkaas.

COLOFON

Compost thuis geleverd.
Dat werkt uitstekend!

En die zijn er! De herbruikbare luiers van vandaag zijn niet enkel veel milieuvriendelijker, ze
zijn ook goed voor het welzijn van je kindje.

Giet jij jouw frituurolie nog in je toilet,
gootsteen of rioolputje?
Stop jij jouw frietvet nog steeds bij het
huisvuil?!
Niet doen, want dan gaan
ze rondspoken! Frituurolie
en –vet zijn schadelijk voor
het milieu, verstoppen bovendien je afloop en zorgen
ervoor dat de riolen het regenwater niet meer kunnen
slikken. Kortom je bespaart
niet alleen jezelf maar ook
het milieu een brok ellende!

Compost verlucht en verbetert

www.ijsbreker.be

Let op! Verpakkingen volledig leeg, maximum volume: 8 liter.
Geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de pmd-zak.

Dit is een informatieblad!

Het taxussnoeisel
moet droog, jong,
zuiver en vers zijn.

Niet snoeien als het
regent, snoeisel
droog houden.

Eenjarige scheutjes
van max 20-30 cm,
haag die ieder jaar
gesnoeid werd.

Snoeisel opvangen
op doek, niet
mengen met ander
snoeisel of bladeren.

Na de snoei
onmiddellijk naar het
containerpark.
(binnen 24 uur)

www.ijsbreker.be

Wat kan?

Juni, compostmaand
Dit jaar is het centrale thema bodembedekkers.
Als tuinier leer je welke bodembedekkers geschikt
zijn voor jouw tuin. Check hieronder de activiteitenkalender om een geschikte
workshop of demo te volgen in je buurt!

tips!
eft handige

tmeester ge
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verrassingen!

Demo composteren en vlechtwerk, werking
van mulchmaaiers en hakselaars
Waar? Compostveld aan het containerpark,
Bierbeekstraat 8b, Blanden
Tijdstip? Van 14.00 tot 20.00 uur
Info?
Milieudienst Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 75

Begijnendijk zaterdag 12 juni

Boutersem zondag 30 mei
Wat?

Dag van het Park in de Pastorietuin met een
demonstratie over kringlooptuinen en composteren
Waar? Pastorietuin, Lubbeeksestraat 13, Boutersem
Tijdstip? Van 14.00 tot 17.00 uur
Info?
Milieudienst Boutersem, tel. 016/72 10 61

Wilsele zaterdag 5 juni
Open Tuinen in de basisschool
Basisschool Hertog Karel, Hoogveldweg, Wilsele
Van 13.00 tot 17.00 uur
Milieudienst Leuven, tel. 016/27 24 08

Wakkerzeel zondag 6 juni
Kunstwandeling in het dorp en rondleidingen
in de afvalarme pastorietuin
Waar? Start aan de Pastorie, Pastoriestraat 13,
Wakkerzeel
Tijdstip? Van 11.00 tot 18.00 uur
Info?
KADE, tel. 016/60 02 93

Geetbets zondag 6 juni
Wat?

Milieuhappening met o.a. bezoek aan de
champignonkwekerij en de compostweide
Waar?
Stallen van Vlierbeek (aan het kasteel),
Kasteellaan, Geetbets
Tijdstip? Van 14.00 tot 17.00 uur
Info?
Milieudienst Geetbets,
tel. 011/58 65 62

Wat?

Compostmeesterdag met diverse demonstraties
Bosstraat 76, Kortenberg
Van 10.00 tot 17.00 uur
Milieudienst Kortenberg, tel. 02/755 22 67

Wat?

Activiteitenkalender

Wat?

Keerbergen zaterdag 19 juni

Wat?
Waar?
Tijdstip?
Info?

Oud-Heverlee maandag 7 juni
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vol verrassin

Wat?
Waar?
Tijdstip?
Info?

Kortenberg zondag 6 juni

Wat?
Waar?

Demodag Kringlooptuinieren: bodembedekkers
Compostdemoveld, aan het containerpark,
Prof. Scharpélaan 148, Begijnendijk
Tijdstip? Van 10.00 tot 12.00 uur
Info?
Milieudienst Begijnendijk, tel. 016/53 66 77

Landen zaterdag 12 juni
Wat?

Alles wat je moet weten over thuiscomposteren
en kringlooptuinieren
Waar? Demoplaats naast het containerpark,
Industrieterrein Roosveld, Landen
Tijdstip? Van 14.00 tot 17.00 uur
Info?
Dienst Leefmilieu en Landbouw stad Landen,
tel. 011/88 03 26

Boortmeerbeek zaterdag 12 juni
Wat?
Waar?

Praktijksessie composteren
Compostdemoveld containerpark,
Mechelsebaan 19, Boortmeerbeek
Tijdstip? Van 10.00 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 15.30 uur
Info?
Milieudienst Boortmeerbeek, tel. 015/51 82 04

Huldenberg zaterdag 12 juni
Wat?
Waar?

Demo over composteren en kringlooptuinieren
Bij compostmeesters Wim en Anita,
L. Kriegelstraat 12, Huldenberg
Tijdstip? Van 10.00 tot 16.00 uur
Info?
Christiaan Serrus, tel. 02/686 61 56

Bertem zaterdag 19 juni
Wat?

Rondleiding door de afvalarme tuin van
de Oude Pastorij
Waar? Oude Pastorij, Vossenstraat 4, Bertem
Tijdstip? 14.00 uur
Info?
Milieudienst Bertem, tel. 016/49 97 92

Win tijd, geld en ... geniet!
Meer genieten van je tuin? Door enkele technieken van het kringlooptuineren toe te passen, kan je jezelf
werk en tuinafval besparen en toch
genieten van een prachtige tuin.
Voorkom grasafval door te mulchmaaien,
traaggroeiend gras in te zaaien of een deel
van je grasveld om te toveren tot een grasland
van voorjaarsbollen.
Snoeihout kan je hergebruiken in een mooie
takkenwal. Of je kan de takken verhakselen en
gebruiken als bodembedekking of bij het composteren in eigen tuin.

Mulchmaaien

Interactieve workshop ‘Toepassingen van
compost in de tuin’
Waar? Demoplaats op het containerpark,
Broekelei, Keerbergen
Tijdstip? Van 10.00 tot 12.00 uur
Info?
Milieudienst Keerbergen, tel. 015/ 50 90 25

Boutersem zaterdag 19 juni
Wat?

Compostmeesterdag en opening van het
vernieuwde compostdemoveld
Waar? Containerpark, Kerkomsesteenweg 65, Boutersem
Tijdstip? Van 10.00 tot 15.00 uur
Info?
Milieudienst Boutersem, tel. 016/72 10 61

Korbeek-Lo zaterdag 26 juni
Wat?

Compostdemo en uitstap naar ‘Hof ter
Winkelen’ (Londerzeel)
Waar? De compostdemo vindt plaats in het containerpark, Eikenboomlaan 13, Korbeek-Lo.
Tijdstip? Compostdemo: van 10.00 tot 12.00 uur.
Om 13.30 uur vertrek aan het Buurthuis
(Pastoriestraat 1, Korbeek-Lo) naar het ‘Hof ter
Winkelen’ te Londerzeel. Carpoolen is mogelijk.
Info?
Milieudienst, tel. 016/46 87 86 - Vooraf inschrijven voor de uitstap is verplicht!

Wakkerzeel zondag 27 juni
Wat?

Open tuinen in de afvalarme pastorietuin, met
diverse infostandjes, lezingen en rondleidingen
Waar? Pastorietuin, Pastoriestraat 13, Wakkerzeel
Tijdstip? Van 14.00 tot 18.00 uur
Info?
Milieudienst Haacht, tel. 016/26 94 57

Tielt-Winge dinsdag 29 juni
Wat?
Waar?
Tijdstip?
Info?

Infoavond ‘Tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen’
Jongensschool, Blerebergstraat 4, Tielt-Winge
Van 20.00 tot 22.00 uur
Milieudienst Tielt-Winge, tel. 016/63 95 29

Raadpleeg dan eerst de sorteerregels zoals hieronder vermeld! Want niet alles valt zomaar onder de noemer grofvuil.
Het is belangrijk om je afval al tijdens het afbreken of opruimen te sorteren. Zo verloopt je bezoek aan het containerpark veel vlotter en wordt het afval dat
je met de huis-aan-huisinzameling van grofvuil buiten zet, niet geweigerd ...

Wat mag bij het grofvuil?

Wat mag bij sloophout?

Alle afval afkomstig van het huishouden dat
te groot of te zwaar is om in de huisvuilzak of
-container mee te geven en dat niet selectief
ingezameld wordt.
Bijvoorbeeld: grote plastic buizen, grote stukken vervuild piepschuim, roofing, versleten
meubilair, matrassen, tapijt, geperst karton,
plafondtegels ...

Afvalhout dat niet behandeld is, zoals blank hout,
paletten, vezelplaten, timmerhout, spaanderplaten,
panelen, planken, ramen en deuren zonder glas ...
Dit hout mag geverfd of gevernist zijn.
Opgelet!
Volgende materialen horen bij grofvuil en dus NIET bij sloophout:
• Geïmpregneerd hout zoals bijvoorbeeld groene tuinschermen, tuinpalen,
tuinmeubelen, panlatten ...
• Hout met glas (bijvoorbeeld ramen en deuren), bekleed met stof of andere
materialen
• Treinbiels, plafondtegels, geperst karton, geplakt hout ...

Wat mag bij oude metalen?
Oude metalen, metalen platen of draden, blikken,
potten, pannen, buizen, elektriciteitsdraden (al dan
niet met een plastic laagje), fietsen ...

Wat mag bij steenafval?
Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement,
stenen bloempotten, betonnen paaltjes, gewapend
beton, gestabiliseerd zand ...

Ijzer met beton en metalen voorwerpen gemengd
met andere materialen horen bij grofvuil. Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten (radio’s, frigo’s ...) horen bij aeea. (Lege) verfpotten
en metalen verpakkingen van gevaarlijk afval horen bij kga.

Opgelet!
Er mag in geen geval grond bij het steenafval zitten! Grond kan je niet kwijt
op het containerpark, maar bij een privé-firma. Adressen vind je in de gouden
gids. Er mag ook geen bezetsel op het steenafval zitten. Voorwerpen uit
terracotta horen bij keramiek.

Wat mag bij aeea?
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
zoals verlichting, wasmachines en droogkasten,
radio’s, tv-toestellen, computerschermen, gsm’s ...

Wat mag bij cellenbeton?
Ytong ...

Wat mag bij asbestcement?
Eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet, miserit,
afval met gebonden asbest,...

Wat mag bij kalk en gips?

Opgelet!
Breek asbesthoudende materialen niet. Gebeurt dit toch, verpak het dan
alvorens je het naar het containerpark brengt.

Gyproc, kalk, bezetsel ...

Boutersem hele maand juni
Wat?
Tentoonstelling over compost en kringlooptuinieren
Waar? Cultureel centrum, Kerkomsesteenweg 55, Boutersem
Tijdstip? Tijdens de openingsuren van de bibliotheek,
ma: 18 uur - 20 uur, di: 18 uur - 20 uur,
wo: 14 uur - 16 uur, do: 18 uur - 20 uur,
za: 10 uur - 12 uur.
Info?
Milieudienst Boutersem, tel. 016/72 10 61

Meer informatie over kringlooptuinieren en de activiteitenkalender
vind je op de vernieuwde website www.junicompostmaand.be

Traaggroeiende grasmengsels
• Met traaggroeiende grasmengsels heb je tot 50% minder maaisel. Dit gras is bovendien meer
wintervast en beter bestand tegen de droogte. Aangezien dit gras trager groeit, kan je meer tijd
laten tussen twee maaibeurten, wat ideaal is in combinatie met een mulchmaaier.

Hakselaar
• Snoeihout kan je verwerken met een hakselaar. Er bestaan verschillende types en de
keuze hangt vooral af van het type tuinresten dat je wil verwerken. Hou ook rekening
met je buren en kies bij voorkeur voor een fluisterhakselaar voor minder geluidshinder.

Kurk met lijm of verfresten is niet toegelaten en hoort
bij het huisvuil (klein formaat) of bij het grofvuil (groot
formaat).

Scoren met steeds minder afval
Dat we goed sorteren en ook heel wat afval
vermijden, blijkt duidelijk uit de afvalcijfers van
EcoWerf voor 2009.
Per inwoner zamelde EcoWerf vorig jaar gemiddeld 468 kg afval in. Ter vergelijking: het gemiddelde voor Vlaanderen in 2008 was 545 kg per
inwoner.
Meer dan 3/4de van dit afval wordt selectief ingezameld voor verdere sortering en recyclage. Zo verwerkt
EcoWerf zelf alle groenafval en gft tot compost.
Papier, karton, glas en pmd gaan naar recyclagefabrieken om er nieuwe producten van te maken.
Ook bouw- en sloopafval krijgt een nieuw leven.
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Steeds minder afval, daar gaan we voor, samen met
jullie!

129

Bertem

Het restafval gaat naar de verbrandingsovens. Dit
is het huisvuil, grofvuil, de foute materialen in de
pmd-zakken, de opgeruimde sluikstorten enz. In
2009 was dit gemiddeld 104 kg restafval per inwoner.
Er is wat variatie afhankelijk van de gemeente. Maar
zoals je kan zien in de figuur, blijven alle gemeenten
uit onze regio mooi onder de Vlaamse maximumdoelstelling van 150 kg restafval per inwoner.

130

Bekkevoort

Ook voor de aankoop van traaggroeiend gras tussen 1 mei 2010 en 31 oktober 2010 zijn er subsidies voorzien.
De subsidie bedraagt 65 % van de netto-aankoopprijs met een maximum van 10 euro per are en maximaal 75 euro per dossier.

Tegels, wc-potten, lavabo’s, voorwerpen uit terracotta of porselein ...

Begijnendijk

Inwoners die in de periode mei-juli 2010 een nieuwe mulch- of combimaaier (conform de richtlijn 2005/88/EG) of een
fluisterhakselaar (maximaal ‘gegarandeerd geluidsvermogenniveau’ van 93 dB(A) LwA) aankopen, kunnen bij EcoWerf
een subsidie aanvragen voor 10% van de netto-aankoopprijs met een maximum van 75 euro.

Wat mag bij keramiek?

Heb je nog vragen, bel dan gerust het groene nummer van EcoWerf: 0800/97 0 97.

• Een techniek waarbij het gras fijn gesnipperd wordt en tussen de overblijvende grassprietjes valt.
Met een mulchmaaier heb je geen grasafval meer. Een ander voordeel is dat de grassnippers ter plaatse
blijven en het gras voeden waardoor je minder moet bemesten en de bodemstrutuur verbetert.

Subsidies voor minder tuinafval

Wat mag bij kurk?
Zuivere kurk zoals wandbekleding, vloerbedekking,
onderleggers, stoppen van flessen ...

Juni Compostmaand is een gemeenschappelijk
initiatief van de OVAM en VLACO vzw.

Tips voor minder tuinafval

De subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier zijn te verkrijgen bij de gemeente, op www.ecowerf.be
of bij de afvalpreventiedienst van EcoWerf (tel.: 016/28 43 42, email: afvalpreventie@ecowerf.be).

Ben je van plan te verbouwen of je garage
of zolder op te ruimen?

gemiddelde

d

Plant uw tuin vol vrije tij

kg/inwoner

Meer genieten
in uw prachtige tuin!

