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Beste lezer,

De lente heeft intussen weer plaats gemaakt voor een prachtige zomer. Dat betekent
genieten van terrasjes, mooi verzorgde tuintjes, pleintjes, het strand, ... Vele mensen
stellen alles in het werk om de gemeente proper te houden. Maar zwerfvuil ontsiert
vaak de plekjes waar we willen vertoeven. Daarom willen we deze zomer met een
sensibiliseringscampagne de aandacht vestigen op het vermijden van zwerfvuil.
Wanneer het gaat om de strijd tegen zwerfvuil wordt vaak de invoering van statiegeld
als oplossing naar voren gebracht. Knokke-Heist neemt hier voorlopig nog geen standpunt in. In dit magazine laten we wel de voor- en tegenstanders even aan het woord.
Wilt u leren composteren of hebt u hulp nodig om het opnieuw aan te leren? Wilt u kippen
houden bijvoorbeeld, of compost maken van uw keuken- en tuinafval? Wij doen het
graag voor u uit de doeken.
Verder belichten we ook de locaties van onze glasbollen en waarom het correct recycleren
van glas zo belangrijk is. Op die manier weet u steeds waar u terecht kan met glas.
Tot slot wil ik u bedanken om samen te werken aan een leefomgeving waar het fijn en
veilig vertoeven is!

Veel leesplezier,
Graaf Leopold Lippens
Burgemeester Knokke-Heist
Voorzitter AGSO Knokke-Heist

AGSO KNOKKE-HEIST
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Rudi Neirynck, ’t Walletje 104 bus 101, 8300 Knokke-Heist
WERKTEN AAN DIT NUMMER MEE Nathalie Decuypere, Stef Daese en Marc Georges
VORM EN DRUK Karakters, Gent
FOTOGRAFIE Christophe Vander Eecken
Het magazine werd gedrukt op 100% gerecycleerd FSC-papier.
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De strijd
tegen
zwerfvuil

Is statiegeld een
goede oplossing?

L

angs de kant van de weg en in de
bermen ziet u vaak blikjes en flesjes liggen en het lijkt alleen maar
erger te worden. Toch doen de gemeentelijke diensten hun uiterste best om
de openbare ruimte in Knokke-Heist zo
proper mogelijk te houden. Het opruimen van zwerfvuil kost in Vlaanderen
meer dan 60 miljoen euro per jaar. Dat
is bijna 10 euro per inwoner.1 Blikjes
en flesjes zijn maar een fractie van
het zwerfvuil. Zwerfvuil is namelijk een
ruim begrip waaronder wordt begrepen:
“al het klein afval dat buitenshuis wordt
achtergelaten op een plaats waar het
niet hoort. Dat kan bewust of onbewust
zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s,
zakdoekjes, …”1 De vraag is nu of statiegeld een oplossing kan zijn om het
zwerfvuilprobleem aan te pakken.
Volgens de statiegeldalliantie is het principe van statiegeld eenvoudig: “bovenop
de prijs van een plastic fles of blikje betaal je bijvoorbeeld 0,25 euro statiegeld.
Die 0,25 euro krijg je volledig terug op
het moment dat je de lege verpakking via
een automaat of winkelbalie terugbrengt.
Statiegeld is dus geen belasting: wie zijn
flesje of blikje netjes terugbrengt betaalt
helemaal niets extra’s. Na het inleveren
gaat de verpakking het recyclingproces in
om opnieuw voor de productie van plastic
flessen en blikjes te worden gebruikt.” 2
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Tegenstanders van het statiegeld zijn:
Fost Plus, Comeos, Fevia, Unizo, supermarkten, …
Voorstanders van statiegeld zijn verenigd in de Statiegeldalliantie. Enkele
partners zijn: Bond Beter Leefmilieu,
verschillende Vlaamse gemeenten,
Limburg.net, …

HOE ZIT HET MET DE KOSTPRIJS
VAN BEIDE SYSTEMEN?

Tegenstanders van statiegeld: Statiegeld vertegenwoordigt een enorme kost
voor een beperkt resultaat. Verwacht
wordt dat het verpakkingsbeheer jaarlijks tussen 180 en 230 miljoen zal
kosten, onder meer voor de terugnamemachines, extra winkelruimte, inzet van
personeel, bijkomende administratie,
aanpassingen aan de verpakkingen,
enzovoort. Dat is ongeveer het drievoudige van wat het hele huidige Fost Plussysteem kost. 3
Het totaal gewicht aan zwerfvuil zal door
de invoering van het statiegeld op blikjes en flesjes ongetwijfeld dalen, echter
het ledigen van vuilbakjes en straatreiniging zal nog steeds moeten gebeuren.
Voorstanders van statiegeld: De invoering van statiegeld is in principe
een extra kostenpost voor verdelers.
De machines zijn niet goedkoop. Een
investering van 13.000 euro in een

Het opruimen
van zwerfvuil kost
in Vlaanderen
meer dan 60 miljoen euro
per jaar. Dat is bijna
10 euro per inwoner.

machine, nog eens 10.000 euro in een
machine voor het samenpersen, plus de
onderhoudskosten, betekent dat supermarkten het meeste investeren in een
statiegeldsysteem. Alle overige kosten
zoals arbeidskosten, logistieke kosten
en kosten voor een centraal beheersysteem vallen hierbij in het niet.²
Om de supermarkten te vergoeden zouden deze een ‘handling fee’ ontvangen
per ingezameld blikje of flesje. Dit moet
de investering volledig terug betalen en
kan eventueel ook nog iets opbrengen.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE
CONSUMENT?
Tegenstanders van statiegeld: Het statiegeldsysteem zal voor een vermindering van het comfort van de consument
zorgen. In plaats van zijn drankverpakkingen in de PMD-zak gewoon op de
stoep te zetten, zal hij zijn lege drankverpakkingen nu apart moeten houden
en terugbrengen naar de winkel en ze
daar één voor één terug deponeren in
automatische terugnamemachines of
afgeven aan de winkelier. 4

ZWERFVUIL

Eén ding is wel duidelijk:
“Zwerfvuil is een breed
maatschappelijk probleem.
Het is de verantwoordelijkheid
van iedere burger. Gooi uw afval
niet op de grond, maar in de
vuilbak!”

Voorstanders van statiegeld: Er is geen
meerprijs voor de consument. Bovenop
de prijs van een blikje of flesje betaal je
statiegeld, maar dit krijg je volledig terug
bij het inleveren. Verder blijven de straten en bermen vrij van blikjes en flesjes.
Dit zorgt voor minder ergernis van de
burgers.²

HOE WETEN WE OF HET
STATIEGELDSYSTEEM WERKT?

Voorstanders van statiegeld: Van
Zweden tot Australië en van Duitsland
tot Californië zien we recyclagecijfers
van PET-flessen en blikjes van meer dan
90 procent. In Europa alleen al hebben
meer dan 115 miljoen mensen toegang
tot een statiegeldsysteem voor PETflessen en blikjes. Deze bestaande statiegeldsystemen zijn kostenefficiënt en
technisch en juridisch solide gebleken.5
Tegenstanders statiegeld: Fost Plus behaalt vandaag een recyclagepercentage
van 39 procent voor alle PMD. Dat is meer
dan de EU-richtlijn van 22,5 procent en
de Belgische richtlijn van 30 procent. Met
de uitbreiding van de blauwe zak belooft
Fost Plus dit recyclagepercentage bovendien op te trekken tot 64 procent. Dit is
een beloftevolle ambitie die sorteren en
recyclage niet alleen effectiever zal maken, het staat ook voor behoud van een
minimale kost en een maximaal comfort
voor de consument.6
Als we kijken naar het recyclagepercentage voor PET-flessen dan bedraagt dit in
België 84,5 procent (2016). Dat landen

met een statiegeldsysteem een recyclagecijfer voor PET-flessen zouden behalen van meer dan 90 procent, is volgens
de tegenstanders ook sterk te betwijfelen.
De resultaten van alle landen in acht
genomen kunnen we stellen dat België
de successen van statiegeldlanden
grotendeels evenaart. Het overboord
gooien van onze Belgische succesformule is dan ook in geen enkel opzicht
een garantie voor verbetering.6
De vraag of de invoering van een statiegeldsysteem een goede oplossing kan
bieden voor ons zwerfvuil, is dus niet zo
eenvoudig te beantwoorden. Voorstanders beweren dat 40% van het zwerfvuil
bestaat uit flesjes en blikjes, tegenstanders beweren dan weer dat dit slechts
10% is.6 Het is duidelijk dat de zwerfvuilproblematiek niet opgelost zal zijn door
de invoering van een statiegeldsysteem,
maar het kan het zwerfvuil verminderen.
Of de invoering van statiegeld daarvoor
opportuun is, kunnen we niet eenvoudig
beantwoorden. Momenteel worden hierover vurige debatten gevoerd.
1 https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-enmilieu/afval/zwerfvuil-en-sluikstort
2 https://statiegeldalliantie.org/2018/03/statiegeld-zo-werkt-het/
3 https://www.fostplus.be/download/2154/fostpost_nl_final.pdf
4 https://www.unizo.be/nieuws-pers/unizo-feviacomeos-en-fostplus-statiegeld-lost-zwerfvuilproblematiek-niet-op
5 https://statiegeldalliantie.org/2018/03/hoeweten-we-dat-statiegeld-werkt/
6 https://www.fostplus.be/nl/over-fost-plus/
nieuws/de-waanzin-van-de-statiegeld-lobby

5

Beste Lezer,
De cijfers betreffende de afvalinzameling van 2017 zijn intussen gekend.
De gemeente Knokke-Heist is trots op
de behaalde resultaten. Er werd een
daling van het totaal ingezamelde
afval vastgesteld. Het aandeel restafval per inwoner blijft onder de vooropgestelde drempel en de recyclagegraad
blijft hoog.
Toch blijft zwerfvuil een breed maatschappelijk probleem, ook in KnokkeHeist. Dagelijks zijn een tiental
straatvegers in de weer om onze
gemeente zo proper mogelijk te houden. Iedere dag opnieuw vinden ze
blikjes, sigarettenpeuken, hondepoep
en plastics, of ander achtergelaten
vuil, die niet in het straatbeeld
thuishoren.
Samen met rapper Finez willen we de
inwoners en toeristen aansporen om
hun afval steeds in de vuilnisbakken
te deponeren. Na een dagje aan het
strand zullen er zakjes uitgedeeld
worden om het afval in te verzamelen,
die daarna in de rappende bakfiets
gedeponeerd kan worden.
Daarom een warme oproep
aan iedereen: “Breng
uw afval rap naar de
vuilnisbak!”.
Annie Vandenbussche
Schepen Milieu en Natuur
Bestuurder AGSO Knokke-Heist
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ZWERFVUIL,
SAMEN LOSSEN WE HET OP
Zomer, zon, zee en strand: we willen er allemaal van genieten.
Het zou jammer zijn als ons plezier wordt bedorven door de blikjes,
flessen, peuken, verpakkingen die we achterlaten. Daarom wil de
gemeente Knokke-Heist met een plezante campagne er een zomer
zonder zwerfvuil van maken.
Rapper Finez zet zijn propere gedachten op rap in een video.
Op de dijk kom je onze rappende bakfiets tegen die ook afval verzamelt.
Probeer het eens ... We belonen je er ook voor.
Ga je een dagje genieten op het strand, vergeet dan zeker niet
een papieren zakje te halen om uw afval in te doen. Ze worden
gratis uitgedeeld.
Zwerfvuil, we lossen het samen op. Met minder
afval is het meer genieten!

L

LYRICS FINEZ
De stemming zit goed, humeur is perfect
de straten zijn proper en da was m’n werk
je zag me rond lopen met me zak en m’n schep
twas serieus doordoen ma ’t afval is weg
vandaag zag er goed uit, iets wa rustig
ma de mensen zien me duidelijk ni gustig
tis van gisteren, nog ma net opgekuist
doe me deur nog maar open en tis weeral vuil
van het afval da valt op ons asfalt
tot de plastiek fles die voor me huis lag
tot de chique die achteraan de bank plakt
breng het al maar rap naar de vuilbak
Ik zie zoveel werk – ma kan het echt niet op m’n eentje
Als niemand me helpt – dan wordt ook nooit beter
plastiek van je flessen, vieze sigaretten,
breng het al maar rap naar de vuilbak
papier, sjiekelitten, alles wat er niet moet liggen
breng het al maar rap naar de vuilbak
en dan zeg ik tegen mezelf hou je kalm en in rust
wie bevuilt er nu met opzet m’n geliefde kust
ma ben bewust dat als me lippen gesloten blijven
mensen afval voor me neus op de grond blijven smijten
twas genoeg! tgeduld raakte tplafond
toen ik vo weeral keer in de kak van die hond stond
een zandsculptuur uit sigarettenpeuken bestond
tprobleem was genoteerd ma lig nu ook op de grond
die kleine moeite is e grote vo de natuur
start met jezelf, inspireert de cultuur
samen zetten we de stap naar een betere aanpak
breng het dus maar rap naar de vuilbak
Ik zie zoveel werk – ma kan het echt niet op m’n eentje
Als niemand me helpt – dan wordt ook nooit beter
plastiek van je flessen, vieze sigaretten,
breng het al maar rap naar de vuilbak
papier, sjiekelitten, alles wat er niet moet liggen
breng het al maar rap naar de vuilbak

FINEZ
Stef Daese
26 jaar
Stef Daese (26) alias Finez is een geboren en getogen Heistenaar. Hij zette
zijn propere gedachten op rap voor de
campagne tegen zwerfvuil.
“Ik vertoef graag aan zee, en op het
strand, samen met mijn vrienden. Ik
vind het jammer als je na een dag, als
iedereen vertrokken is, zo veel vuil ziet
liggen. Je wijst elkaar erop, dat doe ik
ook als ik onder vrienden ben. Als ik iets
heb om weg te gooien wacht ik tot ik
een vuilbak tegen kom.”
Stef geniet al zijn leven lang van de
stranden en de plekken aan zee. Hij
hangt graag rond bij de Lakeside Paradise, op de plek waar de wakeboarders
samenkomen. Hij werkte vroeger ook
een tijdje op het strand en zag dan
het vuil zich ophopen. “Aan het einde
van de dag blijft er veel vuil liggen,
blikjes, papier, plastic, tot sigarettenpeuken aan toe. Dat zag ik vooral toen
ik zelf een tijdje op het strand werkte.
Ik doe niet zo veel aan het milieu,
maar een propere omgeving vind ik
wel belangrijk.”
Als rapper Finez liet hij zich inspireren
door de dagelijkse strijd tegen het
zwerfvuil. “Als je een zware dag hebt
gehad en alle vuil is opgeruimd, je ziet
dat de straten proper zijn, en gaat de
volgende dag weer naar het strand en
ziet wèèr al dat vuil liggen, daar gaat
het over. Onze stranden proper houden
is niet iets voor een keer, dat moet je
iedere dag doen.
Een proper strand, en een propere
zee, het is een kleine moeite.”
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Op stap met
straatveger
Marc Georges

Marc Georges
58 jaar
Marc Georges is sinds januari
1984 in dienst bij de gemeente
Knokke-Heist. Hij werd tewerk
gesteld via een leefmilieuproject
en heeft tijdens zijn loopbaan
al verschillende functies uit
geoefend. Intussen is hij bijna
30 jaar straatveger in de sector
Zoute. Hij kent er de straten als
zijn broekzak.

D

e werkdag begint steeds aan de
gemeentelijke Zoutepost tegenover het Albertplein. Dit lokaal
deed voorheen dienst als een openbaar
toilet. De hoofdtaak is het opruimen van
zwerfvuil en open gescheurde zakken.
Daarnaast behoren ook het opruimen
van zand op de zeedijk en het uittrekken
van onkruid tot het takenpakket.
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“Voor mij zijn er twee hoogtepunten in
jaar namelijk de Nacht van het Zoute in
de zomer en de Zoute Grand Prix in het
najaar. Vooral de hooibalen van de Zoute
Grand Prix zorgen voor veel extra werk.
Tijdens deze evenementen krijg ik dan wel
versterking door collega’s zodat het straatbeeld zo snel mogelijk terug proper is.”
“Wij worden op onze ronde bijgestaan
door een chauffeur die onze zakken
komt ophalen. Tijdens onze ronde zijn
er afgesproken plaatsen waar we de
zakken mogen achterlaten. Om zeker te
zijn dat deze opgehaald worden, geef ik
steeds ook nog een seintje dat ze deze
komen ophalen.”
“Ik heb tijdens mijn loopbaan ook al
een heel aantal situaties meegemaakt

waarvan ik vele anekdotes kan vertellen, maar de meest opmerkelijke
gebeurtenis is toch die met de BOB van
Brussel. Op een zomerochtend in de
Kustlaan werd ik aangesproken door
een inspecteur van de voormalige BOB
(Bewakings- en opsporingsbrigade was
een onderdeel van de vroegere Belgische rijkswacht.). Zij waren een fiscaal
fraude onderzoek aan het voeren en
hadden een getuige nodig. Ik moest in
het appartement aanwezig zijn terwijl
de inspecteurs alles doorzochten zodat
er naderhand geen discussies zouden
zijn omtrent verdwenen of gebroken
spullen. Uiteraard was ik niet volledig
op mijn gemak tijdens het onderzoek
want mijn kar stond nog buiten. “Wat
als de ploegleider dat zou zien?” Om
mij wat meer op mijn gemak te stellen

De straatvegers zijn in totaal
met 10 man dag in dag uit
bezig met het proper houden van
de gemeente Knokke-Heist. Elke
straatveger heeft zijn eigen sector die
hij proper moet houden. Één van deze
straatvegers is Marc George. Zijn
werkleuze is: “Hou Knokke-Heist
net, dan is er meer pret!”

belde de inspecteur naar mijn ploegleider om te melden dat zij mij hadden
opgevorderd. Na ongeveer anderhalf
uur mocht ik terug vertrekken. Ik heb
van deze zaak uiteindelijk niets meer
gehoord.
Ooit heb ik ook eens als figurant mogen meespelen in een Jane Birkin film.
Toen was ik eigenlijk nog strandmedewerker. De film werd op het strand
opgenomen en wij moesten onze
gewone dagelijkse taken verder zetten
en kwamen zo in beeld. Na 5 takes
stonden we goed op beeld en in totaal
zijn we 38 seconden in beeld gekomen. We werden op het einde van de
dag ook nog bedankt door Jane Birkin
waarop ik antwoordde “Jane, it was a
pleasure”.

Ik doe mijn job nu bijna 30 jaar en ik
doe ze nog steeds met veel overgave.
Ik werk graag alleen en ook het werken
in weer en wind vind ik geen probleem.
Maar het is vooral de dankbaarheid van
de mensen, en zelfs onze burgemeester,
die deugd doet. Ik probeer steeds klaar
te staan om iedereen te helpen. Daarom
help ik soms ook mee met de mannen
op het strand wanneer ze een afvalkorf
moeten ledigen. Die zakken zijn soms
heel zwaar om eruit te halen en als ze
hulp vragen kunnen ze dan steeds op
me rekenen.
Marc Georges
Ik wil tot slot nog aan iedereen vragen:
“Hou Knokke-Heist rein, dan is het fijn
er om te zijn!”
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GLASBOLLEN

Glas in een glasbol
werpen is enkel
toegestaan tussen 8 uur
‘ s ochtends en
22 uur ’s avonds.
Bezorg de buren geen
overlast en respecteer
deze uren!

HOE VERLOOPT DE RECYCLAGE VAN GLAS?
Alles wat geen glas is, wordt door de recyclagebedrijven auto
matisch of met de hand verwijderd. Onzuiverheden zoals
porselein, aardewerk of hittebestendig glas van kookplaten of
ovenschotels, worden van het recycleerbare glas gescheiden.
Het recycleerbare glas wordt daarna verbrijzeld tot scherven
van enkele centimeters.
Die zuivere glasscherven gaan tot slot de oven in. Daar worden
ze gesmolten en krijgen ze een nieuwe vorm en bestemming.

WAAROM IS HET JUIST RECYCLEREN VAN GLAS
ZO BELANGRIJK?
Het recycleren van glas vraagt minder energie dan het produceren van glas met nieuwe grondstoffen. Glas wordt gemaakt
uit een mengsel van zand, natriumcarbonaat en kalk. Tijdens
de productie van nieuw glas zijn temperaturen tussen de
1.500 en 1.600 °C nodig om de drie bestanddelen te mengen.
Door gerecycleerd glas te gebruiken, besparen we dus niet
alleen grondstoffen, maar ook energie. De glasfabriek heeft
tot 25% minder energie nodig en er is meer dan de helft minder
soda nodig om het smeltpunt te verlagen. Daardoor stoten we
minder CO2 uit en dragen we dus bij aan de strijd tegen de
opwarming van de aarde.
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Dozen,
zakken, doppen en
deksels, spiegels, lampen,
zetels en grofvuil … Ongehoord
wat sommigen achterlaten bij de glasbol. En dat afval zet aan tot nog meer
sluikstorten. Neem daarom steeds je
dozen, zakken, doppen en deksels weer
mee. Afval achterlaten bij de glasbol
is sluikstorten. Wie betrapt wordt,
betaalt zware boetes. Dus hou
het proper en goedkoper!

KAN GLAS STEEDS OPNIEUW
GERECYCLEERD WORDEN?
Glas is een ideaal product om te recycleren. Keer op keer kan
het glas gesmolten worden en opnieuw omgevormd tot fles,
flacon of bokaal zonder verlies van kwaliteit.

GLAS

LOCATIES GLASBOLLEN

Albertplein

Sparredreef Kustlaan

Zwinlaan thv Lekkerbek

Hoek Elizabetlaan - Heistlaan

Hoek Koningslaan
thv tramhalte

Heistlaan - Parking Delhaize

Parking Bayauxlaan hoek Sterrenlaan

Zoutelaan

Oosthoekplein

De Wandelaar
Albertlaan achterzijde Stadhuis

Parking Astridplein
Majoor Van Dammestraat
achterzijde Scharpoord
Hoek Elizabetlaan - Heistlaan

Edward Verheyestraat thv parking Stormmeeuw

an

Hoek Krommedijk Elizabetlaan

Hoek ParkstraatElizabetlaan

Burgemeester Frans Desmidtplein

Lippensla

Sint -Jozefstraat
Kerk Sint-Antonius Abt

Hoek Astridlaan - Bronlaan

Hoek Ieperstraat Nieuwpoortstraat

Abraham Hansplein

Heistlaan thv school

n

laa

t
Kus

Leopoldlaan - J. D’hooghestraat

Smedenstraat
thv parking Bpost

Pannenstraat

Natiënlaan thv Esso

n

laa

iën

t
Na

Breed Veertien

Hoek Graaf Jansdijk
- Kalfstraat

Kragendijk - Natiënlaan

Schapenbrug

Glas In de glasbollen werpen of via recyclagepark
NIET TOEGELATEN

• Scheiden van wit glas en gekleurd glas
• Volledig leeg

•
•
•
•
•
•

Hittebestendig glas (bv. ovenschotels)
Porselein en keramiek, recipiënten in terracotta
Opaalglas en kristalglas
Vlak glas zoals ramen en spiegels
Alle types van lampen
Deksels of doppen
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Composteren
in je eigen
kringlooptuin
VAN AFGESTORVEN LEVEN TOT
VOEDINGSBODEM
VOOR NIEUW LEVEN

Compost is een grondstof die bestaat uit
plantaardige resten (bijvoorbeeld groenten, fruitschillen, grasmaaisel, bladeren,
snoeihout, …) Het composteringsproces is te vergelijken met wat in het bos
gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes
en dode planten zich omvormen tot de
donkerbruine bosgrond.
Compost is een donkerbruin tot bijna
zwart kruimelig materiaal dat naar bosgrond ruikt. Het is het resultaat van het
composteringsproces, een natuurlijk
proces dat gecontroleerd en gestuurd
wordt. Het is een product met een hoog
stabiel organische stofgehalte en voedingsstoffen die geleidelijk beschikbaar
komen voor de planten.
Compost is een bodemverbeteraar en
geen meststof. Compost bevat een hoog
gehalte stabiel organisch materiaal. Uit dat
organisch materiaal vormt zich humus.
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HOE COMPOSTEER JE?

Met een compostvat of compostbak in
je tuin zorg je ervoor dat waardevolle
stoffen uit de natuur opnieuw gebruikt
worden. Dat is op de eerste plaats een
goede zaak voor de planten en bomen
in je tuin, want met compost krijgen zij
de ideale voedingsbodem om te groeien.
Maar ook je eigen portemonnee doe je
een plezier: al wat je composteert, moet
je niet meegeven met de vuilkar of GFTcontainer. Bovendien verklein je op die
manier ook de afvalberg en zorg je voor
een beter milieu.

Compost is een
bodemverbeteraar en
geen meststof.
Het bevat een hoog
gehalte stabiel
organisch materiaal
dat humus wordt.

Compost maken is een kwestie van
warmte, vocht en lucht. Eerst bewerken
bacteriën en schimmels het materiaal.
Ze maken het zacht zodat kleine diertjes als wormen, springstaartjes en
miljoenpoten er zich een weg doorheen
kunnen knabbelen. Zij maken er fijne,
kruimelige, voedzame en naar bosgrond
geurende compost van. De kwaliteit van
je compost hangt natuurlijk af van de
ingrediënten die je er zelf ingooit.

HOE GEBRUIK JE COMPOST?

Jonge compost is nog niet helemaal
verteerd, je herkent er nog stukjes blad
of schors in. Toch is het al prima compost
voor de oppervlakte van je tuin. Je kunt
deze compost tussen de bloemen, kruiden
en groenten strooien; de laag beschermt
tegen hevige regen en zon, en trekt regenwormen aan. En die zorgen dan weer voor
extra verluchting in je tuingrond.
Rijpe compost is volledig verteerde
compost met een kruimelachtige structuur. Deze vorm van compost geeft zijn

COMPOSTEREN

WAT KAN JE ZELF COMPOSTEREN:
KEUKENAFVAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aardappelschillen
groenteafval
schillen van citrusvruchten
fruitresten
eierschalen
doppen van noten
papier van keukenrol
koffiedik en filterzakje
verwelkte snijbloemen
(indien bespoten niet
in de compostvat doen)

TUINAFVAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

haagscheersel
snoeihout (versnipperd)
gras
plantenresten uit moestuin
mest van planteneters
onkruid
hooi en stro
herfstbladeren
dennennaalden

SUBSIDIE

Elke inwoner, tweede verblijver en iedere
school heeft recht op de subsidie van
maximum 50 euro per compostvat. Per
adres kunnen maximum 2 vaten worden
gesubsidieerd. De premies worden pas
toegekend na controle van een compostmeester.

DEMONSTATRATIERUIMTE

voedingsstoffen nog iets sneller vrij. Je
kunt deze compost gebruiken als oppervlaktelaag in de tuin, maar ook als basis
voor potgrond om bloemen en kruiden
te planten.
Potgrond maak je door de compost te
mengen met lichte tuinaarde, turf of
kokosvezel. Je maakt de potgrond best
klaar enkele weken voor je hem gaat
gebruiken. Twijfel je of hij al goed is?
Test de potgrond dan uit met een paar
zaadjes van tuinkers.

In Knokke-Heist is een enthousiast
team compostmeesters actief. Ken
je ze niet? We stellen ze graag aan je
voor. Als vrijwilliger zijn ze opgeleid in
de kunst van het (thuis)composteren.
Sinds kort worden zij ook ingezet voor
andere taken die te maken hebben met
de ‘biologische kringloop’. Hoe verwerk
je best je gras? Wat met snoeihout?
Welke vaste planten kan ik best planten in mijn tuin? Welke dieren wonen
in mijn tuin? Wat doen we met de
overschotjes in de frigo? Op al deze
vragen vind je een antwoord bij één van
hen. Sinds enkele jaren hebben ze een
uitgebreider takenpakket gekregen dat

meer te maken heeft met de ‘biologische kringloop’. Vanaf nu heten zij dan
ook ‘kringloopkrachten’. Zij behouden
weliswaar hun specialiteit, het zelf
thuiscomposteren.
Elke eerste zaterdag van de maand,
tussen 10.30 uur en 11.30 uur geven
de kringloopkrachten informatie in de
demonstratieruimte in de Noordhinder
in Heist, achter het station. Je kunt er
terecht met al jouw vragen en kunt er
ontdekken hoe je het kringlooptuinieren
best aanpakt.
Zin om een compostcursus te volgen?
In de driedelige cursus ‘composteren
in de kringlooptuin’ maak je kennis met
kringlooptechnieken in de tuin en leer je
op een kwaliteitsvolle manier thuiscomposteren.
Zin om kringloopkracht te worden? Als
er voldoende kandidaten zijn, organiseert het gemeentebestuur een gratis
opleiding. Leer in 7 lessen alles over de
biologische kringloop: gras, snoeihout,
vaste planten, dieren, voedselverlies,
thuiscomposteren, compostgebruik en
hoe je kennis om te zetten in de praktijk.
Na deze cursus kun je het vrijwilligersleven instappen en je kennis over kringlooptuinieren delen met anderen.
Interesse in één van deze cursussen?
Of heb je vragen over thuiscomposteren?
Contacteer de Dienst Milieu en Natuur
op 050/630 198 of
siska.willems@knokke-heist.be
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ENKELE CIJFERS
AGSO KnokkeHeist heeft de balans opgemaakt van de afvalproductie
in Knokke-Heist voor 2017. Er werd
in vergelijking met 2016 een daling
van het ingezamelde afval vastgesteld. Het totaal ingezamelde afval
kende in 2017 een daling van 6 %
of 1.622 ton (totaal 25.601 ton).

134 kg

Het aandeel restafval per inwoner blijft
met 134 kg net boven het
recordcijfer van 2016 (133 kg)
maar blijft nog ruim onder de
vooropgestelde 150 kg en
maakt Knokke-Heist tot
de beste van de
kustgemeentes.

2016
- 1.622
ton

2017
+14
ton

Knokke-Heist is
zeer verheugd te merken dat
het gebruik van de betaalcontainers terug steeg met 14 ton (+31 %).
Helaas werd ook vastgesteld dat het
verwijderde sluikstort in 2017 (voornamelijk verkeerd aangeboden afval) steeg
met 21 ton (+40 %). Daartegenover werd
er wel veel minder zwerfvuil ingezameld via de openbare afvalkorven,
namelijk 133 ton (-26 %).

1.136
ton

/15%

Verder daalde het
aandeel bedrijfsafval,
geproduceerd door de
KMO’s, met 23% (342 ton) en
bedraagt met 1.136 ton 15%
van het totaal huis aan huis
ingezameld restafval
(7.656 ton).

+21 ton

Het ingezamelde
restafval dat werd afgevoerd naar Eeklo ter verbranding met energierecuperatie
daalde met 500 ton. Hierbij dient
gezegd dat er 400 ton veegvuil
werd afgevoerd voor afzeving
waar dit vroeger ook werd
verbrand.

De recyclageraad
van 2017 bedraagt
66,5 %, bijna evenveel
als het recordcijfer van
65.8 % in 2016”.

7.656
ton
Knokke-Heist is zeer tevreden met de behaalde resultaten. Ze wil daarom graag de
inwoners en tweede verblijvers bedanken voor de geleverde inspanningen.
Voor 2018 zal Knokke-Heist verder inzetten op het voorkomen van zwerfvuil en sluikstort.
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RECYCLEREN







Samen > Goed sorteren > Beter recycleren
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PAPIER HIER

Vuil en vet
bemoeilijken de
recyclage. Gooi daarom geen
gebruikte papieren zakdoekjes,
keukenpapier, tissues of luiers bij jouw
papier en karton.
Ook behangpapier en gebruikte koffie
filters, net als pizza- en taartdozen die
sterk met voedselresten besmeurd
zijn, horen niet thuis bij het
papier en karton.

HOE JE PAPIER EN KARTON AANBIEDEN?
•
•
•
•
•

Berg je papier op in een stevige kartonnen doos of bind
het samen met touw. Gebruik geen tape, metaaldraad of
plastic koord.
Maak handelbare pakketjes van maximaal 15 kilo.
Beperk de hoeveelheid.
Plaats het papier en karton de avond van ophaling op
de stoep voor je deur.
Gebruik geen plakband om de dozen dicht te maken.

WAAROM MOET DE PLASTIC FOLIE ROND
RECLAMEFOLDERS EN TIJDSCHRIFTEN
WORDEN VERWIJDERD?
Het plastic zorgt voor ernstige vervuiling van het recyclage
proces van papier en karton. Sorteer plastic folie daarom altijd
bij het restafval of in het recyclagepark.

WAAROM HOREN VUIL EN VET PAPIER,
HUISHOUDFOLIE EN BEHANGPAPIER
NIET THUIS BIJ PAPIER EN KARTON?
Ze bevatten stoffen die een negatieve invloed hebben op het
recycleren van papier, waaronder cellofaan en lijm. Te sterk
vervuilde vezels verstoren het recyclageproces, en halen de
kwaliteit van het gerecycleerd papier naar beneden. Sorteer ze
daarom altijd bij restafval of in het recyclagepark.

HELP JE MEE DE PAPIERBERG
TE VERMINDEREN?
• Plak een sticker op je brievenbus waardoor je geen
ongeadresseerd reclamedrukwerk meer ontvangt.
Deze sticker kan je bekomen bij de gemeente.
• Ontvang je regelmatig mailings die je liever niet krijgt?
Laat je gegevens registreren op de Robinsonlijst via
www.robinsonlist.be
• Gebruik beide kanten van het papier: print dubbelzijdig,
gebruik de achterkant van papier voor het uitprinten van
proefdrukken of als kladpapier.
• Ontvang je ook jaarlijks een papieren telefoongids, maar
blijft hij een heel jaar in de kast liggen? Uitschrijven kan
via de link onderaan op de startpagina van de website
www.goudengids.be

P-K Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark
NIET TOEGELATEN

• Plastic folie verwijderen van tijdschriften
• Samenbinden met natuurkoord of verzamelen
in een stevige kartonnen doos

• Vuil papier en karton
• Behangpapier
• Cellofaanpapier en aluminiumfolie en -zakjes

