Afvalselectie
Je hoeft zelf vooraf geen vuilzakken te kopen. Ze zijn ter beschikking bij aankomst. Voor
restafval gebruiken we transparante zakken zodat we kunnen controleren of het afval juist
gesorteerd is.
Graag nauwgezet selecteren volgens de soorten afval zoals aangegeven op de afvalbakken en
zoals beschreven op volgend blad.
Als verantwoordelijke van de groep moet je ALLE verblijvers op de hoogte brengen van de
juiste selectiewijze bij het begin van het verblijf. Indien de afvalselectie niet gevolgd wordt en
daardoor veel restafval geproduceerd wordt, kan een extra kost aangerekend worden van €
5,00 per zak
Ook op het einde van het verblijf telt de afvalselectie nog voor iedereen! Indien grote
hoeveelheden afval achterblijven kan een extra kost aangerekend worden van € 12,50 tot €
85,00.
Waar blijf je ermee?
PMD: volle zak uitnemen, dichtknopen en aan de afvalplaats zetten aan de ingang van het
domein
Glas: volle bak aan de afvalplaats zetten
Papier en karton: mand leegmaken in 1 van de 2 containers op de afvalplaats
Plastiek: afvalbak leegmaken in de container op de afvalplaats
Kippenvoer: in de zwarte bakjes gooien in de kippenren. De kippenren is gelegen nabij de
kampvuurplaats. Indien de bakjes reeds te vol zijn, vraag raad bij de resident.
GFT: op de composthoop uitstorten. De composthoop is gelegen tussen kippenhok en
kampvuurplaats.
Restafval: zak dichtknopen en in de blauwe grote container gooien op de afvalplaats.

Alle afvalbakken moeten op het einde van het verblijf NETJES achtergelaten worden, dwz dat
de emmers van kippenvoer en GFT en de bak voor plastiek OOK VAN BINNEN GEREINIGD
moeten zijn (Er is een buitenkraantje met regenwater vlak bij het hoofdgebouw waar je de
emmertjes na het ledigen telkens kan spoelen)
Geen verspilling a.u.b.
Soms stellen we vast na een verblijf dat bijna volle of zelfs ongeopende etenswaren in de
vuilnisbak werden gekieperd … Niet doen!
Wil je van de overschotten af, geef ze dan af bij het onthaal en wij bezorgen ze wel aan de
volgende groep of op de plaats(en) waar men er nog mensen gelukkig mee kan maken!

AFVALSELECTIE
GLAS:

WEL: wegwerpflessen en bokalen
HOE?: zonder dop of deksel
LEEG EN UITGESPOELD
NIET: gebroken borden en tassen(apart bakje bij de centrale afvalplaats buiten)
lampen(=KGA, af te geven bij de resident)

PMD (in de speciale BLAUWE zakken) HOE?: LEEG, UITGESPOELD en PLATGEDRUKT
= P van PLASTIEKEN FLESSEN:
WEL: wegwerpflessen van drank en onderhoudsproducten
NIET: plastic potjes en doosjes, botervlootjes, plastic zakken en folie
= M van METALEN VERPAKKINGEN:
WEL: - conservenblik, metalen deksels, kroonkurken...
- Drankblikjes
- Spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica
- Aluminium schaaltjes en bakjes
NIET: aluminiumfolie, chipszakjes
= D van DRANKKARTONS
- verpakkingen zonder plastic-laag
- Tijdschriften en kranten
- Papieren zakken
- Kartonnen dozen
HOE?: - plat drukken of scheuren
- grote hoeveel samenbinden of in dozen
NIET:
- drankkartons
- Vervuild papier of karton
- Gebruikte servietten

KARTON EN PAPIER: WEL:

PLASTIEK:

WEL: Plastic verpakkingen (hard en zacht) en folie, Plastic zakken
HOE?: zonder etensresten
NIET: plastieken flessen (=PMD)
Isomo (af te geven bij het onthaal)
etensresten van de tafel
Broodresten, kaasrandjes
Gekookte en gebakken groenten, Sla
Gekookte aardappelen, rijst, pasta
HOE?: met mate: als de bakjes vol liggen niet bijgooien
Kleingemaakt (bvb. brood in stukjes)
NIET:
- Rauwe groenten, ajuin
- Citrusvruchten en de schillen ervan
- aardappelschillen, groentenschillen
- koffiegruis of theebuiltjes
- kippenbeentjes
- mosselschelpen(tenzij platgetrapt)
- verpakkingen

KIPPEN- EN GANZENVOER: WEL:

- groenten- en fruitafval
- Aardappelschillen
- Verwelkte bloemen, bladafval
- Koffiegruis en theebuiltjes
NIET: vleesresten, brood, spaghetti en ander gekookt eten
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL:
WAT:Batterijen, spuitbussen van verf, lege verfbussen
HOE?: af te geven op het secretariaat
GFT:

RESTAFVAL:

WEL:

WAT: al wat niet past bij één van de andere soorten.
HOE?: In de transparante zakken en dichtgeknoopt

