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De afvalsteward
helpt je.

Op bezoek
in de school

2
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“

Hoe meer je
sorteert, hoe beter
voor de natuur!

Thuiscomposteren
kan je leren

”

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
KUNNEN WE NOG BETER?
De milieukrant legde deze vraag voor aan Interza-directeur
Jan Buysse. “Interza-inwoners horen inderdaad al bij de
beste sorteerders, maar in de komende jaren willen we
zeker nog beter doen!

INWONERS INTERZA-REGIO
SORTEREN STEEDS BETER!
De inwoners van de gemeenten Kampenhout, Kraainem,
Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem horen bij de
beste sorteerders in Vlaanderen. Sterker zelfs: ieder jaar opnieuw
verbeteren de resultaten.
Hoe meer er wordt gesorteerd, hoe minder restafval overblijft. Hoe meer je
sorteert, hoe beter voor de natuur. Minder restafval betekent ook minder
groene restafvalzakken en dus een lagere factuur voor de inwoner.
Tien jaar terug werd er binnen de Interza-regio per inwoner jaarlijks 116 kg
restafval opgehaald (ongeveer 15 restafvalzakken). In 2016 is dit gedaald tot
104 kg of tien procent minder. Steeds meer inwoners houden ook het
keukenafval (gft) en de plastic folies uit de afvalzak!
Door de promotie en subsidiëring van compostvaten, compostbakken en
mulchmaaiers daalde de hoeveelheid opgehaald tuin- en keukenafval (gft) in
dezelfde periode van 145 kg per inwoner naar 114 kg. Ook de sortering van
pmd verloopt steeds beter. Sinds 2006 is er per inwoner gemiddeld één
pmd-zak bijgekomen of een stijging met 20 %!
De hoeveelheid afval van papier en karton nam in de voorbije tien jaar sterk af.
Dit is een wereldwijde trend verbonden met de toenemende digitalisering.
De emailboxen zitten voller en de brievenbussen leger.
Op de recyclageparken is het aantal bezoekers op 10 jaar tijd met 10 000
gestegen. Jaarlijks komen er op de vijf parken van Interza 144 000 bezoekers
over de vloer. Meer dan 90 % van de bezoeken is gratis. Op het
recyclagepark is de hoeveelheid niet recycleerbaar groot vuil in tien jaar
gevoelig verminderd. Tien jaren geleden zamelde Interza op de parken 1 100
ton groot vuil in (of 220 volle vrachtwagens), in 2016 was dit “slechts” 996 ton.
De reden voor deze daling is niet ver te zoeken. Er wordt meer hout en metaal
apart ingezameld. Sinds 2006 worden er ook nieuwe afvalsoorten ingezameld
die vroeger mee in het groot vuil gingen: harde plastics, plastic folies, gyproc,
piepschuim en vlak glas.

Jan Buysse legt eerst de nadruk op de eigenheid van Interza. “Interza is
geen gewoon bedrijf, maar een intercommunale. Een intercommunale
kan geen winst maken. Ons doel is om de inwoners zo veel als mogelijk
te helpen bij het sorteren. Zo kunnen we de kost van het afval voor de
gemeenten en de inwoners zo laag mogelijk houden. Recycleren betekent
ook winst voor de natuur!
Ik denk dat het zeker mogelijk is om de hoeveelheid restafval in de
komende jaren met nog eens tien procent te verminderen. Het Vlaamse
gewest werkt aan een oplossing voor alle plastic verpakkingen die vandaag
niet in de blauwe pmd-zak mogen. Elders is dit gekend als de roze of
paarse zak. Wij hopen dat vanaf 2019 alle plastic verpakkingen
zoals yoghurtpotjes en margarinevlootjes mee in de blauwe zak
mogen en aan huis zullen worden opgehaald. Hopelijk komt hiervoor
snel groen licht.
Tot dan kunnen alle inwoners gratis met alle plastic folies terecht
op het recyclagepark. Hiermee kan je vandaag al meerdere
restafvalzakken per jaar uitsparen. Doe de test!
Met de composteerbare zakjes die je op het recyclagepark kan kopen is het
ook heel handig en proper om alle keukenafval apart te houden. De
composteerbare zakjes mogen zowel in het compostvat als in de gftcontainer. Er is een bijpassend emmertje met deksel waarin je de zakjes
kan steken en met gft-afval vullen. Ook zeker het proberen waard, voor de
prijs van zes euro voor veertig zakjes hoef je het niet te laten.
In de komende jaren zal er vanuit Interza en de
gemeenten ook meer aandacht uitgaan naar
sluikstorten en zwerfvuil. De
gemeentebesturen vinden een nette
gemeente erg belangrijk. De jacht op
sluikstorters is geopend. Er zal zeker
ook strenger worden toegekeken op
misbruik van straatvuilbakjes. Er
wachten ons dus nog drukke
tijden!”, aldus Jan Buysse.

Meer sorteren: beter voor de natuur,
goedkoper voor de inwoner.

SAMEN VOOR MINDER AFVAL,
DE AFVALSTEWARD BRENDA HELPT JE!
Interza heeft als intercommunale
evenveel aandelen als er inwoners zijn
in Zaventem, Wezembeek-Oppem,
Steenokkerzeel, Kraainem en
Kampenhout. De inwoners zijn onze
aandeelhouders, gemeenteraadsleden onze bestuurders. Wij zijn er
dus om naar de inwoners te luisteren
en hen te helpen!
Eén persoon binnen Interza heeft hier
zelfs een volledige dagtaak aan:
Brenda Scheepmans. Zij is sinds
augustus 2016 de
communicatiemedewerker en
afvalsteward binnen Interza.

oners en
“Samen met de inwen
, inforgemeenten nadenk
ingen
matie geven en oploss
r
bedenken, het is zeke
geen saaie job!”

Brenda, waarom heeft
Interza een afvalsteward?

De reden is eenvoudig.
Interza werkt voor alle
inwoners. De afvalregels
zijn niet altijd even
eenvoudig. Sommige
groepen hebben het er echt
moeilijk mee en soms leidt dit tot
problemen. Ik ga dan na op welke
wijze ik de afvalregels kan
verduidelijken, bv door extra
sorteerstickers, een woordje uitleg of
een herinrichting van het afvalpunt. Ik
werk hiervoor ook vaak samen met
het OCMW, de huisvestingsmaatschappijen of de inburgeringscursussen. Zij kunnen mij contacteren
als er zich afvalproblemen voordoen.

Samen gaan we dan op zoek naar een
oplossing op maat.
Werk je ook samen met scholen
en verenigingen?
Zeker! Scholen zijn voor Interza heel
erg belangrijk. Daarom ontwikkelden
we bij Interza een lessenpakket op
maat (zie “Interza op bezoek in elke
school”). Het is de bedoeling dat we
hiermee elke school bereiken en tot
een goede samenwerking komen.
Ook voor verenigingen hebben we
een eigen aanbod. Jeugdverenigingen
kunnen bij ons gratis containers voor
papier en pmd krijgen. We helpen alle
verenigingen ook graag rond het
afvalbeheer bij evenementen,
bijvoorbeeld door het uitlenen van
evene-mentencontainers.
We
organiseren
voor
verenigingen
ook infoavonden rond
“Minder geld
aan afval” en
er is zelfs een
leuke quiz
rond afval.
Wie interesse
heeft, kan me
contacteren.

Je bent relatief nieuw in de
functie, waarom koos je voor deze
job bij Interza?
Ik vind de zorg voor het leefmilieu erg
belangrijk en ik hou ervan om een zo
groot mogelijke groep van mensen
hierbij te helpen. Daar draait het bij
Interza precies om. Samen met de
inwoners en gemeenten nadenken,
informatie geven en oplossingen
bedenken, het is zeker geen saaie job!
Vragen? Contacteer Brenda via
brenda.scheepmans@interza.be

Bij Interza proberen we voor het milieu te
zorgen door minder afval te produceren.

INTERZA OP BEZOEK IN ELKE SCHOOL.
Iedereen is het erover eens: het is heel belangrijk om kinderen van jongs af aan een milieubewust afvalgedrag aan te leren.
Op vraag van de 5 gemeentebesturen, werkte Interza daarom een educatief afvalpakket uit voor alle lagere scholen in het werkingsgebied.
Alle leerlingen van de lagere scholen in Kampenhout, Kraainem, Steenokkerzeel, Wezembeek-Oppem en Zaventem kunnen zo (minstens) drie keren rond
afval leren. Naast uitgewerkt lesmateriaal en documentatie, is daar telkens ook een gratis doe-activiteit aan verbonden.
Bij de eerste graad (eerste en tweede leerjaar) is het thema afval sorteren. Er is aandacht voor de afvalkalender en het sorteren van afval. De afvalwagen
komt op bezoek op de school. De afvalophaler toont hoe de afvalwagen werkt, maar leert ook dat kinderen rond een vrachtwagen heel sterk moeten
opletten (dode hoek!!).

In de tweede graad is het thema zwerfvuil. Wat gebeurt er met
zwerfvuil in de natuur? Hoe schadelijk is dit? Wat kunnen we er
samen aan doen? Interza levert alle materiaal om op of in de
omgeving van de school de straten en de natuur helemaal netjes
te krijgen.
In de derde graad graven we iets dieper naar het nut van recyclage.
Waarom moeten we best recycleren? Kunnen we hiermee
bomen sparen? Wat is het belang van het recyclagepark?
Als kers op de taart kunnen de leerlingen een bezoek brengen
aan het recyclagepark en uitleg krijgen van de parkbeheerder.
Op de website van Interza vind je een overzicht van alle lespakketten,
educatief materiaal en de activiteiten. Wil je graag meer informatie,
educatief materiaal bestellen of een activiteit plannen? Neem dan contact
op met Brenda Scheepmans via brenda.scheepmans@interza.be.

MAG IK MIJN PAPIER AANBIEDEN

IN EEN MANDJE?

In 2016 voerde Interza een campagne rond het correct aanbieden van papier. Zeker bij winderig
weer gebeurt het dat losse blaadjes papier de straat op vliegen en als zwerfvuil de buurt vervuilen.
Zonde!
Ieder zijn verantwoordelijkheid! Het politiereglement voorziet daarom dat elke inwoner verplicht is
om papier aan te bieden zodat de wind er niet mee aan de haal kan. Papier moet dus worden
aangeboden in een gesloten kartonnen doos, in een stapeltje samengebonden met touw of in een
gesloten Interza-container.
We merken dat heel wat inwoners hun papier ook aanbieden in een wasmand of plastic box.
Ook hier heeft de wind bij woelig weer gemakkelijk vrij spel en kan het papier de straat opwaaien.
Het gebruik van wasmanden en boxen voor het aanbieden van papier is daarom niet toegelaten.
Wij vragen de inwoners die hiervan tot nu toe gebruik maakten om zich in de komende maanden in
regel te stellen. Dat kan door de aankoop van een Interza-container of door over te schakelen op
gesloten kartonnen dozen of samengebonden pakketjes. Een Interza-container kost eenmalig
50 euro en kan via de website worden besteld. De container wordt dan op het recyclagepark
geleverd. Afhalen op de hoofdzetel in Zaventem kan ook.

Tip:

een attente inwoner uit Sterrebeek gaf ons de tip dat je je papiercontainer bovenaan
best vult met enkele zwaardere tijdschriften of kartonnen verpakkingen. Wanneer er bovenin
losse blaadjes liggen, waaien die er soms uit bij het omkeren en ledigen van de container.
Bedankt voor de nuttige tip!

MAG IK RESTAFVAL NAAR HET

RECYCLAGEPARK BRENGEN?
In de meeste Vlaamse gemeenten wordt restafval het hele jaar door slechts
om de twee weken opgehaald. Om de langere periode tussen twee
ophalingen te overbruggen, is het daarom in die gemeenten mogelijk om ook
restafval naar het recyclagepark te brengen (na goedkeuring door de
gemeenteraad).
Bij Interza wordt restafval wekelijks aan huis opgehaald.
Aanvoer van restafval op de recyclageparken
van Interza blijft daarom verboden.

HELP, ER KOMEN

WORMPJES UIT
DE GFT-CONTAINER!

Interza krijgt tijdens de zomer regelmatig meldingen rond
wormpjes in de gft-container. Wat nu? We vroegen het
aan Interza-medewerker Alvin Reniers, verantwoordelijk
voor de infolijn.
“De beestjes in de container zijn geen wormpjes, wel maden of
vliegenlarven”, weet Alvin, “Die larven komen uit eitjes die

WIE MOET EEN

vliegen leggen in restjes van vlees of vis. Bij warm weer komen
de eitjes snel tot ontwikkeling. In het slechtste geval kruipen er

WEGGEWAAIDE
PMD-ZAK OPRUIMEN?

dan honderden kleine larfjes uit de container. De oplossing is

De wind gaat niet alleen met papier aan de haal, ook pmd-zakken worden
soms de straat op gewaaid. Wanneer een auto er dan over heen gaat, worden
de verpakkingen over de hele straat verspreid. Een bom zwerfvuil … Een
inwoner stelde ons de vraag wie dit moet opruimen. Opnieuw is er het
politiereglement: iedere inwoner is verantwoordelijk voor zijn aangeboden
afval zolang het niet is opgehaald. Is je pmd-zak per ongeluk weggewaaid, dan
dien je er zelf voor te zorgen dat het zwerfvuil terug bij elkaar wordt geraapt.
Wanneer je dat nalaat, kan de gemeente de kosten hiervoor aan jou doorrekenen. Een kapot gescheurde zak zal door de ophalers van Interza in de mate
van het mogelijke worden meegenomen. De ophaalrondes laten niet toe dat
de ophalers zelf het rondgestrooide afval bij elkaar rapen. Bij hele grote
zwerfvuil problemen moet daarom samen met de gemeente naar een
oplossing worden gezocht.

pasta, maar geen vlees, visgraten of mosselschelpen. Maden

Tips om zwerfvuil van weggewaaide pmd-zakken te vermijden:
• Vul je pmd-zak zo goed als mogelijk. Plet blikjes en flessen.
• Plaats wanneer het kan je pmd-zak pas ‘s ochtends buiten
• Plaats je zak op een windluwe plaats (naast een voertuig, haag, …)
Ook andere trucjes kunnen helpen: knellen van de zak in een haag, de lussen
gebruiken als bevestiging, …

eenvoudig: vlees, vis en eierschalen horen niet in het gft-afval.
Daar mogen wettelijk enkel voedselresten van plantaardige
oorsprong in. Wel sla, aardappelen, fruitschillen, koffiefilters en
geven dus eigenlijk aan dat je fout sorteert.”

THUISCOMPOSTEREN KAN JE
GEMAKKELIJK OP EEN UURTJE LEREN ...
OP ZATERDAG 10 JUNI IN WEZEMBEEK-OPPEM.
Deze praktijkcursus vindt plaats bij de moestuin Pot’ & Potirons, gelegen aan de kruising van de
Hippodroomlaan en de Ban Eiklaan. De Nederlandstalige les begint om 10u en duurt tot 11u.
OP ZATERDAG 24 JUNI IN KAMPENHOUT - PERKSESTEENWEG.
Deze cursus vindt plaats in de prachtige moestuin van Ons Tehuis, Perksesteenweg 126.
De les start om 10 en duurt tot 11u30.
Je leert telkens de basiskneepjes van het composteren zodat je na de les vlot aan de slag kan
met een compostvat of met compostbakken. Je kan er ook meteen een compostbak of –vat
bestellen.

RIJBEWIJS C

OF VAN PLAN DIT
SNEL TE BEHALEN?
Interza zoekt regelmatig gemotiveerde
afvalophaler-chauffeurs voor versterking van
de ophaalploegen.
Interza biedt vast werk, steeds de vroege
shift, lonen volgens barema, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering
én een voordelige verlofregeling.
Een goede fysieke conditie, kennis van het
Nederlands en zin voor stiptheid zijn vereist.
Interesse? Solliciteer via de website
www.interza.be. We brengen je op de hoogte
bij een nieuwe vacature.

TUINEN KIJKEN
EN INSPIRATIE
OPDOEN!
Op donderdag 15 juni om 19 u organiseert Interza
een voortuinwandeling in Kraainem. Tuinaannemer-ecoloog Jan Godemont ontdekt
samen met u tijdens de wandeling hoe een
doordachte tuinaanleg en plantkeuze aan de
basis liggen van een tuin met weinig afval. Ook
het verwerken van tuinafval komt uitgebreid aan
bod. Vertreklocatie: ingang gemeentehuis A.
Dezangrélaan 17.

Om er een aangename les van te maken is het aantal
deelnemers beperkt tot 12.

Een gelijkaardige wandeling vindt ook plaats in
Steenokkerzeel op donderdag 22 juni om 19 u.
Afspraak aan de hoofdingang van de
St-Catharinakerk in Humelgem (kruising
Perpetstraat en Claeslaan).

Inschrijven kan tot twee dagen vooraf door een
mailtje te sturen naar info@interza.be of te bellen
naar 02/721 07 31.

Inschrijven kan tot twee dagen vooraf door een
mailtje te sturen naar info@interza.be of te bellen
naar 02/721 07 31.

MAAK EEN MOOI CADEAU VAN JE OUD
ELEKTRISCH SPEELGOED OF ANDERE AFGEDANKTE ELEKTROTOESTELLEN.
Wat hebben oude computermuizen, kapotte joysticks, videoconsoles uit de jaren stillekes, versleten
elektrische speelgoedauto’s en aftandse smartphones met elkaar gemeen? Ze kunnen allemaal nog
dienen als een mooi cadeau: voor iemand anders of voor de natuur.
NAAR DE KRINGWINKEL: EEN CADEAU VOOR IEMAND ANDERS
Kijk thuis eens rond in kasten of op zolder. Vind je elektrisch speelgoed dat nog werkt en waar je
kinderen in geen jaren mee gespeeld hebben? Heb je oude computermuizen of gsm-toestellen die je
nooit meer gebruikt en nog prima functioneren? Breng ze naar kringwinkels Televil. Je maakt er een
nieuwe generatie kinderen echt gelukkig mee.
NAAR HET RECYCLAGEPARK OF RECYCLEPUNT: EEN CADEAU VOOR DE NATUUR
Recycleren via het recyclagepark of het RecyclePunt in je grootwarenhuis is een mooi cadeau voor de
natuur. Hoe meer stoffen we uit de toestellen recupereren, hoe minder grondstoffen we via vervuilende
mijnbouw moeten opdelven. Wist je dat Recupel tot 90% van de materialen recycleert?? Stoffen die als
basis dienen voor weer nieuwe producten. Misschien krijgt een stuk van je oude elektrische speelgoed
ooit wel een nieuw leven als grondstof voor bijvoorbeeld een broodrooster!

PARKFEESTEN
IN STERREBEEK.
Op 25 juni is de prachtige tuin van
mevrouw de Selliers de Moranville naar
jaarlijkse gewoonte geopend voor
bezoekers. Het domein is gelegen aan
de Zavelstraat 2 achter de kerk in
Sterrebeek. Je kan ook hier onze
compoststand bezoeken, info vragen
over afvalarm tuinieren en een
compostvat of bak bestellen.

WIN EEN GRATIS

RONDLEIDING
MET GIDS IN DE
PLANTENTUIN!

Dank zij de goede samenwerking met de
plantentuin in Meise, mogen we vijf keer
twee inwoners van de Interza-regio
gelukkig maken met een gratis VIProndleiding in de plantentuin. Deze
rondleiding zal plaatsvinden op een
zaterdag in het najaar. Interesse?
Mail naar wedstrijd@interza.be voor 1 juli.
Een onschuldige hand kiest vijf gelukkigen.

➜ 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

53520-1704-1007

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

VIND ALLES WAT JE MOET WETEN OP RECUPEL.BE
Over recycleren valt zoveel te vertellen! Op www.recupel.be
lees je heel wat boeiende artikels. Je vindt er ook een lijst
met alle inzamelpunten in je buurt: Kringwinkels,
recyclageparken of RecyclePunten.

