Texte français au verso

milieukrant

“THUIS NOG ONGEBRUIKT ELEKTRISCH GEREEDSCHAP?
NAAR HET RECYCLAGEPARK ERMEE!”
Belgen zijn echte spaarders. Maar we sparen niet alleen centjes. Klussers, doe-het-zelvers en
tuinders kunnen blijkbaar ook geen afscheid nemen van hun oude elektrische toestellen. Zo
liggen er in België duizenden boormachines, slijpschijven, grasmaaiers, haagscharen,
hogedrukreinigers ... te slapen in tuinhuizen, garages of op zolders. Terwijl hun eigenaars weten
dat ze die toestellen nooit meer zullen gebruiken. Ben jij ook zo’n dwangmatige spaarder? Hoog
tijd om op te ruimen!

Toestel stuk?
Naar het recyclagepark.

Werkt het apparaat nog?
Schenk het weg.

Liggen er thuis nog kapotte elektro-apparaten in
eeuwige winterslaap? Laat ze toch dromen van een
nieuwe toekomst en breng ze naar het
recyclagepark om te recycleren. Recupel geeft je
toestellen een nieuw leven als grondstof voor
nieuwe toestellen. Met je kapotte elektrotoestellen
ben je trouwens ook welkom in je doe-het-zelfzaak
of tuincentrum, bij aankoop van een nieuw
exemplaar.

Gooi je niet graag iets weg dat nog functioneert?
Prima. Deponeer het dan niet in het recyclagepark,
maar geef het aan een vriend, een familielid of de
Kringwinkel. Een kleine geste waarmee je iemand
anders een groot plezier doet. Of verkoop het voor
een prikje op een rommelmarkt.

Interza wil samen met de inwoners de strijd tegen kanker aanbinden. Tussen 15 juni en 31 augustus kan je vers taxussnoeisel gratis
binnenleveren op het recyclagepark. Enkel jonge, groene scheuten zijn
bruikbaar om het medicijn uit te winnen.
Ook de opbrengst van het taxussnoeisel zal door Interza aan de strijd
tegen kanker worden overgemaakt.
Meer info: www.vergrootdehoop.be

VOORJAAR 2015:
ZWERFVUIL OPRUIMEN ZIT IN DE LIFT !

Interza ondersteunt eenieder die zijn steentje wil
bijdragen aan een propere buurt. Ben jij ook
geïnteresseerd om met een groepje inwoners je
wijk op te ruimen? Of bent je een inwoner die
graag de buurt net houdt op je eigen tempo?
Contacteer Sofie of Alvin van Interza op
info@interza.be of 02 721 07 31 voor meer
informatie of voor zwerfvuilmateriaal
(handschoenen, grijpers, fluovestjes, ‘In de
vuilbak’-zakken).

KAMPENHOUT KRAAINEM STEENOKKERZEEL WEZEMBEEK-OPPEM ZAVENTEM

... de boormachine het populairste elektrisch
gereedschap is? 7 op de 10 huisgezinnen hebben
er één.

JUNI 2015
Folies apart houden
loont

... 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?**
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Een greep uit de zwerfvuilinitiatieven:
• In Zaventem gingen twaalf gemotiveerde buren
uit de Konijnenstraat en omliggende straten
samen op pad. Resultaat? Zes grote zakken
zwerfvuil en een propere wijk.
• In Steenokkerzeel sloegen jeugdbewegingen,
jongeren van het opvangcentrum Fedasil en
inwoners de handen in elkaar. Zo’n 300
deelnemers waren aanwezig. Dat leverde meer
dan 130 zakken zwerfvuil op en een
feeststemming op het slotmoment.
• De scouts uit de Heilige Dominicuslaan in Kraainem
ruimden een groot deel van de gemeente op. De
jeugdvereniging wou aantonen dat als we allemaal
samen onze verantwoordelijkheid opnemen, het tij
definitief kan keren.
• Een aantal zwerfvuilacties zijn ondertussen
vaste waarden geworden. In Perk bijvoorbeeld

Help, er komen wormpjes
uit de gft-container

BLAUWE PMD-ZAKKEN
VOORTAAN MET
KNOOPSLUITING.

De laders van Interza zijn stoere mannen. Dagelijks sjouwen ze tot
10 000 kg afval van de grond tot in de huisvuilwagen, in weer en
wind en door het drukke verkeer. Niet alleen leveren ze zwaar werk,
ook zijn de laders verplicht om het naleven van de sorteerregels en
de juiste aanbieding na te kijken.
De laders mogen dan wel stoere mannen zijn, toch zijn het
geen mirakelmannen. Sommige gewichten gaan ook hun petje te
boven. Dan doen zich ook de meeste kwetsuren of ongevallen
voor. Regelmatig zijn er problemen met te zware dozen papier of
glas, maar de meeste problemen doen zich voor met gftcontainers.

De nieuwe pmd-zakken worden vanaf maart
geleverd bij de winkels die huisvuilzakken
verdelen. Na uitputting van de bestaande stocks
worden ze ook aan de klanten aangeboden.

Vaak is het totale gewicht van deze containers meer dan
100 kg. Laders moeten dan hun rug forceren om de container
vooruit te trekken in een berm of over oneffenheden.

trekt de Wildbeheereenheid De Barebeek voor
het elfde jaar op rij door bossen en velden op
zoek naar zwerfafval.
• Tijdens de jaarlijkse zwerfvuilactie “In de Zak!”
in Kampenhout ruimden inwoners, bedrijven,
verenigingen en scholen ongeveer een ton afval
op. Bedankt !

53520-1504-1007

➜ telefonisch: 02 721 0 731
(elke werkdag tussen 8.00 en 12.00 en
van 12.30 tot 16.00)
➜ email: info@interza.be | www.interza.be
➜ Hoogstraat 185, 1930 Zaventem

In actie tegen zwerfvuil

TE ZWARE
GFT-CONTAINERS!

De maten van de blauwe zak werden aangepast
zodat er precies evenveel in kan als voorheen.
In elke pmd-zak kan er iets meer dan 60 liter afval.

• Ook individuele burgers die een stukje van hun
gemeente proper willen houden, blijven zich
aanmelden bij Interza. Deze ‘propere burgers’
leveren een inspanning gedurende het hele jaar
eerder dan op een bepaalde dag.
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IN ACTIE TEGEN

Naast de wittte Interzazakken voor restafval,
worden voortaan ook de
blauwe pmd-zakken
gefabriceerd met een
knoopsluiting. Zakken
met een knoopsluiting
eindigen in 4 flappen die twee per twee worden
dichtgeknoopt. Afvalzakken met knoopsluiting zijn
steviger en geven minder aanleiding tot klachten.

“De meeste problemen doen zich voor wanneer inwoners de
gft-container volledig vullen met grasmaaisel” weet Alain van de
Velde (55 jaar) en al meer dan een kwarteeuw lader bij Interza. “Ik
heb al inwoners gezien die de container op de stoep verder
aanduwen om er dan een bijkomende zak grasmaaisel in te
proppen. Mensen moeten begrijpen dat deze containers ook voor
ons veel te zwaar zijn. Wie zelf zijn container nog amper kan
verslepen, mag dat ook van ons niet verwachten.”
“Dergelijke volle containers krijgen we meestal niet
leeg.
Het aangestampte afval is zo
vastgeduwd en vastgekoekt, dat het
er zelfs bij het omdraaien van de
Wie zelf zijn container
container niet meer uitkomt.
nog amper kan verslepen,
Geloof me, wij zetten zelf ook
mag dat ook van ons niet
veel liever een lege container
terug dan een halfvolle, maar
verwachten
vaak gaat het niet anders.”
Alain Van de Velde, lader Interza

“

V.U.: Jan Buysse, INTERZA, Hoogstraat 185, 1930 Zaventem.

Jaarlijks worden duizenden mensen slachtoffer van kanker.
Ook via de afvalinzameling kan kanker bestreden worden.
Vers taxussnoeisel bevat immers een belangrijk bestanddeel dat wordt
gebruikt in de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker.

Zwerfvuil opruimen zit duidelijk in de lift. Elk jaar
zijn er méér opruiminitiatieven dan het jaar
voordien. Leuk, want een propere buurt is een
plezante buurt!

... een Belgisch gezin gemiddeld 8 elektrische
tuin-of klustoestellen heeft?

* Bron: onderzoek van Bosch bij 1.000 Belgische gezinnen.
** Bron: onderzoek van Knack over de taakverdeling in het huishouden.

SAMEN TAXUSSNOEISEL INZAMELEN
TEGEN KANKER!

Dit jaar vonden verschillende zwerfvuilacties plaats.
Sommige acties werden traditiegetrouw georganiseerd
door een vereniging of door de gemeente zelf. Maar
vele initiatieven ontstonden spontaan doordat inwoners
de handen in elkaar sloegen.

Wist je dat ...

”

Interza wil samen met de inwoners werk maken van deze te zware
containers. “Huisvuillader is best een zwaar beroep” zegt Sofie
Cloots, verantwoordelijke klanten en communicatie van Interza.
“Onze arbeiders moeten deze job vaak meer dan 40 jaar kunnen
uitoefenen.
De gewichten die getild of versleept worden, moeten dus binnen
de perken blijven in het belang van de gezondheid van onze
medewerkers.”
In de komende weken wordt daarom een actiecampagne opgezet.
Wie een te zware gft-container aanbiedt, zal op zijn container een
sticker vinden met maximumgewicht. Wij vragen aan deze inwoners
om extra aandacht te besteden aan het gewicht van de container.
Bij blijvende problemen rond de te zware containers, zal het
politiereglement strikt toegepast worden. Dat reglement verbiedt
containers zwaarder dan 60 kg.
“Wij hopen op de positieve medewerking van alle inwoners” zegt
Sofie Cloots. “Wanneer iedereen meewerkt, zullen we in de
komende maanden geen containers moeten weigeren. Weigeren is
ook voor ons de minst klantvriendelijke manier van werken.”

WIE EEN TE ZWARE GFT-CONTAINER
AANBIEDT, ZAL OP ZIJN CONTAINER
EEN STICKER VINDEN MET HET
MAXIMUMGEWICHT

Help, er komen wormpjes uit de
gft-container?
Vooral in de zomer krijgen we regelmatig telefoontjes
van inwoners die melden dat er wormpjes uit de
gft-container komen. Controle ter plaatse leert ons
keer op keer dat het niet over wormpjes, maar over
maden gaat. Maden ontstaan wanneer je resten van
vlees of vis in de gft-container doet. Vliegen leggen er
eitjes in en bij warm weer komen er binnen enkele
dagen vliegenlarven te voorschijn. Erg onprettig voor
de inwoner en evenzeer voor de laders. Een goede
raad: stop restjes vlees en vis
steeds in de restafvalzak. Door
de restjes goed te verpakken
(bv in gebruikte wegwerpzakjes van groenten, diepvries,
…) vermijd je dat katten of
Maden ontstaan
honden zich door deze
restjes aangetrokken
wanneer je resten
voelen.

“

van vlees of vis in
de gft-container
doet.

”

De beste oplossing tegen te veel gft:
de mulchmaaier!
De hoofdoorzaak van overvolle gft-containers is
grasmaaisel. Een groot gazon zorgt niet alleen voor
extra maaiwerk, maar ook voor vele kilo’s grasmaaisel.
Nochtans bestaat hiervoor een erg gemakkelijke
oplossing die reeds door vele honderden inwoners
wordt toegepast (met subsidie van Interza!): de
mulchmaaier! Een mulchmaaier zorgt ervoor dat gras
wordt fijngesnipperd en zo terug op de bodem valt.
Een voldoende krachtige machine zorgt voor een
perfect resultaat. Heb je veel te veel grasmaaisel en
wil je actie ondernemen: vraag raad bij je gespecialiseerde tuinhandelaar. Het invulformulier voor de
subsidieaanvraag vind je op www.interza.be.

Grond is geen groenafval en kan ook niet worden
gecomposteerd. Aarde uit bloempotten of graszoden
horen dus niet op het recyclagepark. Kleine hoeveelheden spreid je best elders uit in de tuin. Voor grote
hoeveelheden (bv uitgraven van een terras) ga je best
bij een grondbewerker of containerbedrijf.
Ook afval uit de keuken is geen groenafval en mag
niet aanvaard worden op het recyclagepark. Keukenafval mag je daarom enkel meegeven in de huis-aanhuisophaling van de grijze gft-container.

Leer in minder dan een uur
succesvol tuin- en keukenafval
verwerken in een vat of in bakken.
Wezembeek-Oppem/Kraainem:
• Zondag 14 juni van 10-11u
• Plaats: Moestuin Pot en Potiron, gelegen aan de
kruising van de Renbaanlaan en de Ban-Eiklaan
in Wezembeek-Oppem.

Grond en gft zijn
geen groenafval

Ook op het recyclagepark is er
soms wat onduidelijkheid over wat
onder groenafval valt en wat niet. De basisregel is
duidelijk: afval van planten uit de tuin is groenafval.
Dit groenafval wordt in een compostering door
micro-organismen afgebroken tot goede compost.

Wie deelneemt aan infosessies rond thuiscomposteren en zich vooraf inschrijft, heeft recht op een eenmalige korting van 10 euro.

Kampenhout/Steenokkerzeel:

De tweede oplossing tegen te veel
gft: het compostvat of de compostbak!
Alleen grasmaaisel composteren lukt niet. Voor een
mengeling van blaadjes, schilletjes, koffiefilters,
bloemen, … is thuiscomposteren wel de perfecte
oplossing. Met wat oefening en routine kan je door
thuiscomposteren en mulchmaaien voortaan zelfs
zonder grijze container. Je wint bovendien enkele
keren per jaar zelfgemaakte compost, ideaal als
bodemverbeteraar in de moestuin of elders!

• Zaterdag 20 juni van 10-11u
• Plaats: Ons Tehuis Brabant, Perksesteenweg 126,
te Berg (Kampenhout).

Zaventem:
• Donderdag 25 juni van 20 tot 21u
• Plaats: cultuurcentrum Mariadal, Kouterweg 2,
Zaventem.
Inschrijven kan tot 3 dagen voor de infosessie
op info@interza.be of via 02 721 07 31.

Een compostvat is te koop bij Interza en kost 15 euro,
een compostbak kost 25 euro.

DIT IS OOK GFT

DIT IS GEEN GFT

• mest van kleine huisdieren (geen vleeseters)

• vleesresten

• zaagmeel en schaafkrullen

• beentjes, graten

• papier van keukenrol

• mosselschelpen

• theebladeren en theezakjes, koffiedik en –filters

• eierschalen

• notendoppen

• aarde en zand, stof uit stofzuigerzak, as van de open haard

• schillen van citrus- en andere vruchten

• schelpen, zand uit de vogelkooi

• bereide etensresten (geen vlees of vis)

• kattenbakvulling
• boomwortels, timmerhout, houtskool

JOBSTUDENTEN BIJ INTERZA:

“IK HEB THUIS GEVRAAGD OM TE LETTEN
OP HET GEWICHT VAN DE ZAKKEN!”
In de vakantieperiodes werkt Interza met jobstudenten om de
afwezigheden van het eigen personeel maximaal op te vangen.
De plaatselijke jongeren verdienen zo een centje bij en leren het
werk van de afvaldienst van binnenuit kennen.
James Van Seghbroek uit Zaventem is één van hen. Reeds voor
het tweede jaar komt hij bij Interza als lader meewerken. “Ik
kwam bij Interza terecht omdat enkele vrienden van me hier ook
al eerder werkten. Elders in Zaventem had ik mijn CV
binnengedaan, maar er kwam weinig reactie. Bij Interza kon ik
via het uitzendkantoor wel aan de slag.”
Het werk als ophaler mag fysiek niet onderschat worden weet
James inmiddels. “Ik heb er thuis bij mijn moeder al op
aangedrongen de witte zakken toch niet te zwaar te maken. Ook
het bakje waarin glas wordt buitengezet, moet een stevig bakje
zijn”, weet James. Toch vindt James het een leuke job. “Je kan
er werken in de buitenlucht. Er is een goede sfeer in het bedrijf,
de vaste mensen zijn behulpzaam en geduldig.
En tussen het werk door wordt veel gelachen ….”

“WEER DE PLASTIC FOLIES UIT JE RESTAFVALZAK.
BRENG ZE GRATIS NAAR HET RECYCLAGEPARK!”
Monique Ingels uit Kampenhout is lerares chemie in
de derde graad van een middelbare school. Monique
houdt zachte folies apart bij en brengt ze gratis naar
het recyclagepark. Gemiddeld verzamelt dit gezin
twee grote zakken zachte folies per maand.
Alle zachte folies die op het recyclagepark toekomen
gaan naar de recyclagefabriek. Ze worden 100% gerecycleerd tot nieuwe folies. Het loont dus niet enkel
de moeite voor je portemonnee om deze plastics uit je
restafvalzak te weren. Ook het milieu vaart er wel bij.
Plastic folies afzonderlijk houden van het
restafval? Hoe slagen jullie daarin?
“Al verschillende jaren houden wij plastic folies apart.
Dat vraagt wat discipline van iedereen. Dat het zo
behoorlijk lukt, komt vooral omdat er in onze keuken
een klein vuilbakje staat voor de folies. Net zoals voor
pmd, papier en glas trouwens. Dat verlaagt de drempel enorm en maakt sorteren gemakkelijk. Gewoon de
lade met afvalbakken opentrekken en de juiste afvalbak kiezen. Ook mijn twee dochters gebruiken de verschillende vuilbakken zonder problemen. De volle bakjes wegbrengen naar de garage is wel voor de mama”,
lacht Monique.
Zijn er valkuilen? “Wij zijn zeker geen freaks. Je hoort
mij niet zeggen dat er nooit een plastiekje in de restafvalzak belandt. Voor mijzelf blijven de kleinere
plastic verpakkingen het moeilijkst. Bijvoorbeeld de
verpakkingen van papieren zakdoekjes. Ook in het badkameremmertje verdwijnt al eens een kleinere plastic

Harde plastics
Plastics toegepast
in grote, harde
voorwerpen.
bv. plastic tuinmeubelen,
emmers, wasmanden,
plastic bloempotjes,
boxen, speelgoed ...

S
I
T
G RA

0%
EN 10
Wat hebben jullie deze week zoal verzameld aan
plastic folies? “Plastic folies heb je enorm veel.
Vooral als je terugkomt van de supermarkt. Bijna alles is nog eens verpakt in plastic folies.
Bijvoorbeeld plastic rond groenten en fruit.
Wat we ook veel tegenkomen is krimpfoGemiddeld
lie. Dat is bijvoorbeeld de plastic waarmee
verzamelen we twee
twee pakjes koeken aan elkaar gehecht
zijn, of flessen die per zes met plastic aan
grote zakken folies
elkaar zitten. Daarnaast zijn er alle plastic
per maand.
opbergzakjes die je krijgt in winkels. Anders dan de meeste gezinnen hebben wij
ook plastic folie afkomstig van de voeding
en verzorging van onze paarden.”
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De ene plastic is de andere niet
Er zijn zo veel verschillende plastics! Bij Incovo kiezen
we ervoor om zo veel als mogelijk de plastics te laten recycleren, liever dan alles in de restafvalzak of de
container voor groot vuil te stoppen. Wie goed sorteert, kan hierdoor veel afvalkosten besparen.
Voor sommige plastics zijn de ingezamelde hoeveelheden te klein of te onzuiver om recyclage haalbaar te
maken. Hieronder een duidelijk overzicht van de sorteerregels voor plastics!

PVC (polyvinylchloride)
Waarheen met dit afval?
Het recyclagepark
Tot wat wordt
het gerecycleerd?

Plastic regenpijpen,
afvoerbuizen,
rolluiken, wand- of
plafondschrootjes
(“planchetten”)
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Waarheen met dit afval?
Het recyclagepark
(container voor groot vuil)
Tot wat wordt
het gerecycleerd?
Via verbranding gebruikt
voor de opwekking van
energie

Gerecycleerd tot nieuwe
plastic voorwerpen

Zachte folies
Alle zachte, vormloze en
zuivere plastics die niet
in contact kwamen met
vette voedingsstoffen
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Flessen van water,
limonade, shampoo,
wasmiddel,
drinkyoghurt, ...
Tot wat wordt
het gerecycleerd?
Gerecycleerd tot: nieuwe
flessen, industriële
folies, potjes, bindstrips,
blisterverpakking,
vulling van jassen en
slaapzakken, ...

Waarheen met dit afval?
Het recyclagepark
Tot wat wordt
het gerecycleerd?

bv. plastic zakjes,
krimpfolie, folie rond
tijdschriften, zakken
van potgrond of mest,
verzamelverpakkingen
rond luiers, ...

Plastic flessen en flacons
Werken als jobstudent bij Interza?
Voor de zomervakantie van 2015
zijn alle plaatsen al bezet. Studenten
die vrij zijn in september kunnen
eventueel wel nog hun kans wagen.
Ook in de schoolvakanties gedurende
het schooljaar werkt Interza geregeld
met studenten.
Stel je kandidatuur bij Interza via
info@interza.be.
Wij verwijzen je dan door naar het
uitzendkantoor waarmee we op dat ogenblik
samenwerken. Minimumleeftijd is 17 jaar. Een goede
fysieke conditie en kennis van het Nederlands zijn vereist.
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verpakking. Het is een kwestie van aandacht eigenlijk.
Toch ben ik tevreden met wat wij op onze restafvalzak
besparen. Op dit moment zetten wij minder dan een
volle restafvalzak per week buiten.”

Gerecycleerd tot nieuwe
plastic folies

€ 0,1

/ZAK

25

60L

Andere grote plastic voorwerpen
Voorwerpen die
gemaakt zijn uit minder
courante plastic soorten
bv. tuinslang, plastic
zwembadjes, ...
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Het recyclagepark
(container voor groot vuil)
Tot wat wordt
het gerecycleerd?
Via verbranding gebruikt
voor de opwekking van
energie

Waarheen met dit afval?
De blauwe pmd-zak op het
recyclagepark of bij de huisaan-huisinzameling

Waarheen met dit afval?

Andere kleine plastic voorwerpen en verpakkingen
Voorgevormde, soepele
plastics zoals plastic
vlootjes, potjes, bekers
en schaaltjes
Isomo schaaltjes
Chipszakjes en andere
verpakkingen met een
aluminiumachtig uiterlijk
Zachte folies waarin
vlees-, vis- of zuivelproducten verpakt werden

€

/ZAK 2
60L

€

/ZAK 1
30L

Waarheen met dit afval?
De restafvalzak (enkel huisaan-huisophaling)

Tot wat wordt
het gerecycleerd?
Via verbranding gebruikt
voor de opwekking van
energie

