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Zo veel afval zamelt
Mirom Menen elk jaar in
Als afvalintercommunale is Mirom Menen verantwoordelijk voor de preventie, ophaling en
de verwerking van het huishoudelijk afval van Menen, Wevelgem en Wervik. Ben je benieuwd
naar hoeveel afval we in 2020 ingezameld hebben? Of weet jij hoeveel bezoekers we over de
vloer krijgen op onze recyclageparken? Je komt het hier allemaal te weten.

250.599

142 asbestophalingen

Zo veel bezoekers hebben we in 2020
ontvangen op onze recyclageparken. De
drukste maand van het jaar was juli met
26.207 bezoekers. Maart was dan weer de
minst drukke maand. Deze cijfers moeten
we echter allemaal in coronaperspectief plaatsen. Zo zijn de recyclageparken
enkele weken gesloten geweest in maart
én is er telkens maar een beperkt aantal
bezoekers toegelaten op het park om de
coronamaatregelen te respecteren.

Onze chauffeurs zijn in 2020 op 142 adressen langs geweest om asbest aan huis op
te halen. Goed voor 83.000 kilogram.

72,45 kg

451 kg

Gemiddeld bracht een inwoner van Menen,
Wevelgem en Wervik vorig jaar 72,45 kg
afval per bezoek mee naar het recyclagepark.

We hebben 2.629 klanten die gebruik
maken van het systeem van de tuinafvalbakken. Daarbij kan je een abonnement
nemen om je tuinafvalbak op regelmatige
basis te laten ophalen aan huis. Jaarlijks
hebben we een gemiddelde van 451 kg
tuinafval per adres opgehaald.
Zelf interesse in een tuinafvalbak aan huis?
Ga naar onze website of bel 056 52 81 30.

Welk afval brengen
bezoekers het vaakst
naar onze recyclageparken? Dit is de top 3:

OPGELET: Asbest mag je enkel
brengen naar het recyclagepark als
het volledig verpakt is in transparante
plastic folie of zakken (dikte min. 100
micron). Ook tijdens het transport
naar het recyclagepark moet alles
al volledig verpakt zijn.

Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30 - www.mirom-menen.be

Voor propere

glasbollen
Mirom Menen blijft verder de strijd
aangaan tegen zwerfvuil en sluikstort. De focus ligt hierbij op het
tegengaan van afval naast glasbollen.
Elke week gaan we langs bij onze glasbollen om alle sluikstort en zwerfvuil
op te ruimen. Op die manier helpen
we het straatbeeld proper houden. De
afgelopen jaren zien we een duidelijke
daling van het sluikstort bij de glasbollen. Dat komt onder meer door de inzet
van camera’s, sensibilisering en het
plaatsen van ondergrondse glasbollen.
We zijn dus op de goede weg en geven
graag nog deze twee tips mee:

RESULTATEN 20
IEDERE BELG BRACHT 10,8 KG
AFGEDANKT ELEKTRO EN LAMPEN
NAAR EEN RECUPEL-PUNT
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2019

+3,5%

63.919
TON
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+1,1%
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TON

2020
66.122
TON

2020
123.840
TON

TOTAAL AANTAL INGEZAMELDE APPARATEN:
43,7 MILJOEN

EVOLUTIE PER CATEGORIE
INZAMELING VIA RECYCLAGEPARKEN
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GRONDSTOFFEN KRIJGEN
EEN NIEUW LEVEN

hun
houden omgeving

Laat geen
afval achter.

graag proper. Vermijd

een boete.

Wilfried Loosvelt is al meer dan 20 jaar compostmeester bij Mirom Menen. Hij deelt ons zijn tips
en tricks over composteren.

55,5% WERD INGEZAMELD VIA DE RECYCLAGEPARKEN

Respecteer de inwerpuren: tussen 8
en 22 uur mag je gebruik maken van
de glasbol.

Glascontainers

biedt zo veel voordelen”

RECUPEL

Plaats geen afval naast of rond de
glasbol. Dat is sluikstort en kan een
GAS-boete opleveren. Wat niet thuishoort in een glasbol, kan je brengen
naar het recyclagepark of aanbieden
voor de afvalophalers aan huis.

Ooh
Neee! !

“Composteren

INZAMEL 20

92,7%

NUTTIGE
TOEPASSING

79,6%

RECYCLAGE =
NIEUWE, BRUIKBARE
GRONDSTOFFEN
EN MATERIALEN

13,1%

VERBRANDING
MET ENERGIERECUPERATIE

“Ik ben altijd al heel graag bezig geweest
in mijn tuin”, vertelt Wilfried die intussen
geniet van zijn pensioen. “Mijn ouders hadden een bloemenwinkel in Rekkem en van
kindsbeen ben ik altijd in de weer geweest
om de bloemen te helpen verzorgen. Zo
heb ik de liefde voor tuinieren met de paplepel meegekregen. Later heb ik een huis
gekocht met een grote tuin en is ook mijn
composteerverhaal begonnen.”
Wilfried beschikt over twee compostbakken.
“Het biedt ongelooflijk veel voordelen voor
mij. Snoeihout, bladeren, bloemen, groenteen fruitafval, gras in beperkte mate … kan ik
allemaal brengen naar mijn compostbak en
hoort dus niet meer in het rest- of tuinafval.
De werking van zo’n compostbak of -vat is
ook eenvoudig. Een compostvat plaats je op
enkele verhoogde tegels zodat er zuurstof
kan komen in het vat en onderaan begin

GRATIS
ONLINE LESSEN
COMPOSTEREN

je met een laag bruin materiaal. Dat zijn
houtsnippers, droge takjes, haksel… Daarna
kan je van start gaan met je keuken- en
tuinafval. En goede tip: breng af en toe ook
een laag met droge bladeren aan in je vat of
bak. Zo blijf je een goede textuur behouden
om compost te vormen. Zaken als broodresten en vleesoverschotten moet je dan
weer vermijden, want dat trekt ongedierte
aan. Wekelijks kan je met een stok wat extra
zuurstof aanbrengen in je vat of bak. Na
een aantal maanden is je compost rijp om
te oogsten. Ik meng die met mijn tuinaarde
en merk dat mijn groenten in die aarde veel
sneller en beter groeien. Compost is ook
heel geschikt voor tussen je bloemen of op
je gazon. Het is een absolute aanrader.”
Een compostvat (met beluchtingsstok)
is voor slechts € 30 te koop op het
recyclagepark.
ACTIE: Van 1 tot 30 juni krijg je jouw
compostbak of -vat bovendien gratis
thuisgeleverd. Bestellen kan op het
recyclagepark of via onze website.

Begint het bij jou ook te kriebelen om in de tuin aan de slag te
gaan met composteren? Weet je niet hoe je eraan begint?
Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je best gebruikt?
In samenwerking met Vlaco vzw organiseert Mirom Menen op
22 juni en 24 juni om 20 uur gratis een online infoles thuiscomposteren. De infosessie neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Inschrijven
kan door een mail te sturen naar communicatie@mirom-menen.be.
Schrijf je snel in, want het aantal plaatsen is beperkt.

Vragen? Contacteer Mirom Menen
056 52 81 30 - www.mirom-menen.be

Grofvuil beter sorteren
op het recyclagepark

De afgelopen jaren slaagden Menen, Wevelgem en Wervik erin om minder restafval in te
zamelen, maar het kan en moet nog veel beter. Grondstoffen zijn steeds schaarser en we
moeten volop de weg inslaan naar een circulaire economie. Daarom is het ook belangrijk dat
we onder meer ons brandbaar grofvuil op het recyclagepark beter sorteren.
Nochtans willen we zo veel mogelijk afval een
nieuwe bestemming geven als grondstof voor
nieuwe producten. Door zoveel mogelijk te sorteren
en recycleren naar grondstoffen hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig en komen we tot
een duurzame en circulaire economie. Denk daarom twee keer na voor je iets in de restgroep gooit.
Zo gaan we samen voor een afvalvrije toekomst!
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Wie af en toe eens een bezoekje brengt aan ons
recyclagepark, is zeker vertrouwd met ons diftarsysteem. Door te werken met een rode, oranje
en groene groep brengen we het principe van ‘de
vervuiler betaalt’ in de praktijk. De rode restgroep staat voor brandbaar grofvuil en gaat, net
als alle restafvalzakken, naar de verbrandingsinstallatie. Het gaat letterlijk in rook op dus.
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In de textielcontainer

In aparte container
voor matrassen

Bij PMD

In andere containers

Beantwoord de wedstrijdvraag en

win een compostvat
Wat hoort niet thuis in een compostvat of -bak
volgens onze compostmeester?
1 Aardappelschillen
3 Broodresten
2 Tuinbloemen
4 Snoeihout
Mail het antwoord voor
30 juni naar wedstrijd@
mirom-menen.be of stuur
het naar Mirom Menen,
Industrielaan 30, 8930 Menen.
Maak zo kans op één van
de drie compostvaten met
beluchtingsstok (t.w.v. € 30)
die we verloten onder de
correcte inzendingen.
De winnaars worden
persoonlijk op de
hoogte gebracht.
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Dit zijn de winnaars
van de editie in
maart. Proficiat!
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Vragen? Contacteer Mirom Menen 056 52 81 30 - onthaal@mirom-menen.be
www.mirom-menen.be - Volg ons op Facebook: Mirom Menen
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