De nieuwe afvalsteward tot uw dienst!
Gesprek met Marianne Verbraeken, in functie sinds 1 februari.

MILIEUKRANT

Ten dienste van wie sta je
Marianne?
Alle inwoners van de drie gemeenten
(Hoeilaart, Overijse, Tervuren) waarvoor Interrand elke dag paraat staat,
kunnen bij mij terecht. Ik fungeer ook
als verbindingspersoon met scholen,
verenigingen, technische gemeentediensten, de politie en de sociale
woningmaatschappij, zodat afval- en
netheidsproblemen in de gemeenten
doeltreffend worden aangepakt.

editie mei 2018

…het aantal opgehaald restafval in 2017
lichtjes gedaald is t.o.v. het jaar 2016:

Waarvoor kan je allemaal ingeschakeld worden?
Indien je vragen hebt rond het sorteren en het recycleren van afval? Heb je een probleem rond sluikstorten
en zwerfafval in je buurt? Wens je met je school of vereniging het recyclagepark te bezoeken? Wens je
dat ik bij jou langskom om je vragen te beantwoorden? Neem gerust contact met me op, telefonisch op
het nummer 02/658.95.47 of stuur me een mailtje op marianne.verbraeken@interrand.be. Soms zal ik
op vraag van de gemeente tot bij jou komen om een afvalproblematiek aan te pakken.
Aarzel niet om me aan te spreken als je me ziet.

2017
125,06 kg
per inwoner

53520-1805-1003

➜ telefonisch: 02 658 95 41 (elke werkdag van 8u tot 12u en van 12u30 tot 16u30)
➜ email: info@interrand.be | www.interrand.be
➜ in onze kantoren INTERRAND, J.B. Charlierlaan 78, 1560 Hoeilaart

2017
115,98 kg
per inwoner

2016
108,42 kg
per inwoner

Het scheiden van plastics heeft veel voordelen, één hiervan is dat het goed is voor je portemonnee. Waar een restafvalzak gemiddeld 2 euro kost, kost de roze zak voor zachte plastics slechts 0,25 euro en de P.M.D.-zak 0,12 euro.
Dankzij het scheiden van harde en zachte plastics kan er jaarlijks tot negen kilogram plastic per inwoner gerecycleerd
worden. Ook wordt er, door de plastics uit de restafvalzak te laten, 12% minder CO2 uitgestoten bij de verbranding
van het restafval. Dit betekent 2.219 ton CO2 minder per jaar.
V.U.: Raad van Bestuur - Bart Vandewiele - J.B.Charlierlaan 78,1560 Hoeilaart

Voor meer informatie over de Repair Café activiteiten in de
Druivenstreek:
http://www.repaircafedruivenstreek.be/

130,75 kg
per inwoner

…het totaal gewicht aangeleverde materialen
en bezoekers in de recyclageparken in 2017
gestegen zijn t.o.v. het jaar 2016:

Het scheiden van plastics: goed voor de portemonnee en
voor het milieu

Een voorwerp stuk? Ga naar een Repair Café! Vrijwilligers herstellen het gratis. Dit gaat van kleding
over elektrische apparaten tot messenslijpers en zelfs fietsen
of computers. De kundige herstellers hebben gereedschap
en materiaal ter plaatse om herstellingen uit te voeren, maar
neem voor de zekerheid wel het nodige vervangonderdeel (vb. lampje, rits, band of remkabeltje) mee.
Dit initiatief maakt onze afvalberg ‘n stukje kleiner!
Heb je materiaal dat een kleine reparatie nodig heeft? Of wil je een handje toesteken?
Kom dan zeker eens naar één van de volgende Repair Cafés:
Repair Café Overijse, Kamp Kwadraat, zondag 30 sept. van 10.00 – 14.00u.
Repair Café Tervuren, zaal De Wilg, in de Zevenster, Markt 7A, zaterdag 6 okt. 14.00 – 17.00u.
Repair Café Hoeilaart, Felix Sohiecentrum, zaterdag 6 okt. van 10.00 – 14.00u.

2016

Wist je dat…

Het is belangrijk om de inhoud van de PMD- en roze zak goed te sorteren.
Heb je verkeerd gesorteerd, dan kan je een weigeringssticker op de roze zakken terugvinden.
Twijfel je over wat er wel of niet in mag, raadpleeg onze website:
www.interrand.be ➜ Afval thuis sorteren ➜ sorteerwijzer.
Enkele concrete voorbeelden van welke duurzame objecten er in jouw gemeente
vervaardigd zijn uit gerecycleerde zachte plastics!
Hoeilaart: 				Overijse: 				Tervuren:
de bank op de hoek van			
de trap van de speeltuin 		
bloembakken
de Désiré Vandervaerenstraat
en de Willem Eggerickxstraat

Uw huishoudelijk afval via de waterweg!

GFT
Wat mag in de
GFT-zak?
• Bereide of onbereide
keukenresten
• Gras, stro, bladeren, takjes,
snijbloemen, ...
• Keukenrolpapier, theezakjes,
koffiedik en -filters
• Mest van kleine huisdieren (geen
vleeseters)
• Resten van tuinplanten
• Zaagmeel en schaafkrullen
• Notendoppen
• Schillen van citrus- en andere
vruchten
• Eierschalen

Wat mag er niet in?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vleesresten (restafval)
Beenderen, graten (restafval)
Mosselschelpen (restafval)
Aarde en zand, stof uit
stofzuigerzak, as van de open
haard, houtskool (restafval)
Schelpenzand uit de vogelkooi
(restafval)
Kattenbakvulling (restafval)
Boomwortels (recyclagepark)
Wegwerpluiers (restafval)
Timmerhout (recyclagepark of gratis
ophaling aan huis (zie kalender))

Hoe GFT-afval voorkomen?
Thuiscomposteren

is een mooi alternatief. Wie verder wil gaan, kan zelfs afvalarm tuinieren
uitproberen, door bijvoorbeeld het gras te mulchen.

Keukenresten

Het vervoer van huishoudelijk afval via het water van Leuven naar
Beveren is, na een proeffase, sinds 27 maart officieel van start
gegaan.
Het hopper schip ‘Greenford’ van Van Moer Logistics vervoerde de voorbije weken huishoudelijk afval van de gemeenten die deel uitmaken van de afvalintercommunales EcoWerf en Interrand via de Leuvense Vaart, de Rupel en de
Schelde naar de verbrandingsinstallatie van Indaver in Beveren. Het schip laadt
telkens 14 volle containers van 21 ton. Jaarlijks zal zo’n 30.000 ton via
het water van Leuven naar Beveren vervoerd worden.
Met een vermindering van jaarlijks 1.200 vrachtwagen-opleggers, elk gevuld met
zo’n 25 ton restafval, vermindert ook de CO2-uitstoot met 50%. Het brandstofverbruik van het schip per ton en per kilometer is zo’n vier keer minder dan via de weg, voor- en natransport inbegrepen. Het is een mooi voorbeeld van de mogelijkheden die een intercommunale samenwerking biedt.

Laat afval niet
wegwaaien!

“Aan meer dan 15 kg
tillen we zwaar!”

Voor de ophaling van afval is
stormweer geen zegen. Hier enkele eenvoudige tips ...
- Knoop de PMD- en restafval- en
roze zakken goed dicht zodat ze
bij het omverwaaien niet openvallen
en er geen afval op de stoep en de
straat terecht komt.
- Bij stormweer plaats je je PMD- en
roze zakken en papier/karton best
‘s morgens vroeg, vóór 7u, buiten op de ophaaldag zelf.
- Papier en karton bind je altijd
goed samen met touw of stop
het in een afgesloten kartonnen
doos. Zorg er voor dat de ophaler de
doos nog kan tillen.

Door weer en wind halen 32 afvalophalers
dagelijks duizenden zakken op in de gemeente
Hoeilaart, Overijse en Tervuren. Voor restafval
komt dat neer op gemiddeld 12 ton per
ronde. “De afvalophalers geven aan dat de
restafvalzakken vaak te veel wegen”, zegt Bart
Vandewiele, directeur van Interrand. “Tijdens een
ophaalronde tillen ze zo’n 6 ton per persoon.
Dat maakt hun werk letterlijk zwaar en heeft een
impact op hun gezondheid. We willen de inwoners dan ook vragen om hun restafvalzak niet te
zwaar te maken. Als tip kan ik meegeven om de
grote restafvalzakken in te ruilen voor de kleine.
Hun volume en prijs zijn exact de helft van de grote zakken, het betekent voor jou dus zeker geen
meerkost. Het laat je ook toe om het gewicht onder controle te houden.”, aldus Bart Vandewiele.

hoeven trouwens niet steeds bij het afval. Zo kunnen kippen of andere dieren je
helpen afval te vermijden.

Geen plaats voor een compostbak?
GFT wordt wekelijks opgehaald…
Gebruik de bruine kraftpapieren GFT-zak! Vooral tijdens de zomermaanden is iedereen op zoek naar manieren om zijn groenten-, fruit- en tuinafval niet te lang te laten staan. Interrand heeft op maat van ieder gezin GFT-zakken op de markt gebracht. De kleinste zak heeft een
inhoud van 20 liter en kan gemakkelijk in je keukenbakje geplaatst worden.
De middelgrote heeft een inhoud van 35 liter en de grootste 70 liter.

Jullie waren talrijker om jullie weg
naar de recyclageparken te vinden
(49.580 bezoekers in 2017
vs 46.824 bezoekers in 2016).
De invoering van de roze zak
voor zachte plastics heeft hier
waarschijnlijk ook een invloed op.

Subsidies voor minder groenafval.
Interrand betaalt mee bij de aankoop van:
- een geluidsvriendelijke hakselaar 10 % subsidie*
- een grasmaaier met mulchfunctie, een robotmaaier en compostvaten 10 % subsidie*
- een mulchkit 50 % subsidie*
Meer info en subsidieformulieren: www.interrand.be of telefoneer naar 02 658 95 41 – info@interrand.be
*De subsidie dient binnen de 3 maanden na aankoop aangevraagd te worden.

