Hoe bewaar en gebruik ik correct de GFT-zak?
Het gebruik van gewone plastic zakken voor de inzameling van groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) is in
Vlaanderen niet toegelaten. Kunststofzakken zorgen voor verwerkingsproblemen bij de compostering van GFTafval.
Verzamel daarom het GFT-afval op één van volgende manieren:
 in een aparte (rol)container (= GFT-container)
 in (speciale) papieren zakken voor GFT-afval
 in bio-degradeerbare kunststofzakken voor GFT-afval
In Opwijk geldt het (verplicht) gebruik van de gemeentelijke bio-degradeerbare GFT-zakken. Deze zijn
samengesteld uit kunststof en PLA (melkzuur), waardoor ze 100% composteerbaar zijn. Hierdoor is de
houdbaarheid niet eindeloos.
De GFT-zakken voldoen aan de kwaliteitsgaranties wat betreft (trek)sterkte (AIB-Vinçotte) en biodegradeerbaarheid (OK Compost).
Correct gebruik en bewaring: TIPS
 Bewaar de rol GFT-zakken altijd op een droge plaats. Vermijd aanraking met vocht of vochtige lucht.
 Leg de rol GFT-zakken op een goed verluchte plaats.
 Gebruik de GFT-zak enkel voor het afval waarvoor het bestemd is. Download de GFT-sorteerwijzer. Je vindt
deze info ook op de zak zelf.
 Laat warme keukenresten eerst afkoelen vooraleer ze in de GFT-zak te deponeren.
 Leg een stuk krant onder in de GFT-zak om overtollig vocht op te vangen.
 Plaats de GFT-zak nietin een afgesloten emmer, bak of recipiënt. De zak begint dan te zweten en het
ontbindingsproces start vroegtijdig.
 Hou de periode tussen het vullen en het buitenplaatsen van de GFT-zak voor ophaling zo kort
mogelijk. Vermijd dat het afval te lang in de GFT-zak zit voordat het wordt opgehaald.
 Gebruik een kleine GFT-zak bij kleine hoeveelheden GFT-afval.
 Thuiscomposteren met een compostbak of compostvat is een goed alternatief als je een tuin hebt.
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Openingsuren

Vandaag open van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak), van 13:30 tot 16:00 (enkel op afspraak), van 18:00 tot
20:00 (enkel op afspraak)
Morgen open van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
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