ACTIE COMPOST
AANBOD EN DIENSTEN INZAKE INDIVIDUEEL
COMPOSTEREN VAN DE BRUSSELSE
GEMEENTEBESTUREN
Voor alle verdere inlichtingen over het leefmilieu:
Dienst Info-Leefmilieu
Leefmilieu Brussel - BIM
Tel.: 02 / 775.75.75 - Fax: 02 / 775.76
E-mail: info@leefmilieu.irisnet.be
www.leefmilieubrussel.be/compost
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www.leefmilieubrussel.

Anderlecht 1070
Compostmeesters en
demonstratiesite
Er zijn verschillende
compostmeesters in Anderlecht.
Deze gemotiveerde mensen staan
klaar om u te adviseren over en te
helpen bij uw compostavontuur.
Dienst Milieuraadgeving :
02/558.09.19

Premie en houtspaanders
De gemeente verkoopt
compostvaten voor 25€.
Dienst Groene Ruimten
Tél : 02/523.48.53

Tuinafval
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Cel Milieuraadgeving & Agenda 21
Van Lintstraat 6
Tel : 02 558 09 19 & 02 800 07 47
E-mail :
milieuraadgeving@anderlecht.brussels
agenda21@anderlecht.brussels
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Stad Brussel (1000, 1020,1120, 1130)
Compostmeesters en
demonstratiesite

Premie en houtspaanders

Tuinafval

Een team van compostmeesters
staat te uwer beschikking. Bezoeken
van de demonstratiesite (=
buurtcompost) van de Boerderij van
het Maximiliaanpark kan op afspraak
(in de week of het weekend)

Er wordt een gemeentelijke premie
toegekend bij de aankoop van een
compostvat. Die premie bedraagt
75% van het aankoopbedrag met een
maximum van 50 €. Aanvraag per
formulier, met het aankoopbewijs en
een kopie van de identiteitskaart.
Formulier kan worden gedownload
op : www.brussel.be

De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender

Elizabeth Thornburn :
0478/25.62.85
Ferme du parc Maximilien :
02 201 56 09
info@lafermeduparcmaximilien.be

Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Milieuraadgeving:
Véronique NAISSE
Tél. : 02 / 279.33.10
Fax : 02 / 279.33.09
E-mail : milieuraadgeving@brucity.be
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Elsene 1050
Compostmeesters en
demonstratiesite

Premie en houtspaanders

Een team van compostmeesters staat te
uwer beschikking. Vraag hun
contactgegevens aan de dienst
milieuraadgeving.

Tot op heden wordt geen enkele
premie voor het promoten van het
individueel composteren
toegekend.

Er werden verschillende
buurtcomposten georganiseerd :
• Park Buchholtz, Toegang via
Buchholtzstraat, Amerikaansestraat,
bosstraat
• Park Faider, Faiderstraat 86
• Park Viaduc, Viaducstr 133
• Het Heilige Kruis, Het Heilige
Kruisplein – achter de kerk
• Park Jadot, Burgemeesterstraat 15

Tuinafval
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Milieuraadgeving
Elsensesteenweg 168
1050 Brussel
Tel. : 02/515.67.18 en 02.515.67.23

Mail : milieu@elsene.be
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Etterbeek 1040
Compostmeesters en
demonstratiesite
3 wijkcomposteersites (waar u naartoe
kunt met uw organisch afval) :
•

•

•

Participatieve tuinen van de
Nieuwelaan, 171-173
Contact : Gaylord Baert
Tel. : 0474/72.34.72
of 02/627.27.85
E-mail : g.baert@gmail.com
gg.baert.baert@gmail.com
Park van de Jouet Rey-tuinwijk
Bezoek op afspraak
Contact : mevrouw Lefebvre
Tel. : 02/736.86.74
Tuin van de Graystraat (ter
hoogte van nr. 108)
E-mail :
ruegraypilote@jardins.collectifs.net

Premie en houtspaanders
Er wordt geen enkele premie voor
het promoten van het individueel
composteren toegekend.
Gratis opleidingen in composteren :
De gemeente van Etterbeek
regelmatig een opleiding in
composteren. Deze zijn gratis en
vinden plaats op de
demonstratiesite van de
participatieve tuinen.
milieu@etterbeek.be

Tuinafval
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender

Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Milieuraadgeving
Marie Feller
Nathalie Urbain
Tel : 02/627.27.85
Mail : milieu@etterbeek.be
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Evere 1140
Compostmeesters en
demonstratiesite
Een team van compostmeesters staat
ter uwer beschikking. Ze hebben een
demonstratiesite.
Permanenties van april tot oktober:
de
elke 2 zaterdag van de maand van
10u tot 12u : gemeentelijk
containerpark Jules Bordetlaan 51
naast het kerkhof.
Dienst beplantingen :
02 247 63 11

Premie en houtspaanders
Er wordt geen enkele premie voor
het promoten van het individueel
composteren toegekend.

Tuinafval
Met uw tuinafval kan u terecht in het
gemeentelijk containerpark : Jules
Bordetlaan 51
Maandag-woensdag-donderdag van
8u tot 12u en van 13u tot 15u30 ;
vrijdag van 8u tot 12u en zaterdag
van 8u tot 12u30;
02/705.31.86
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Duurzame
Ontwikkeling :
Mevr. Amina Chabbi
Tel : 02 247 63 33
E-mail : ddo@evere.irisnet.be
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Ganshoren 1083
Compostmeesters en
demonstratiesite
Er zijn verschillende
compostmeesters in Ganshoren.
Deze gemotiveerde mensen staan
klaar om u te adviseren over en te
helpen bij uw compostavontuur.
De gegevens van de CM’s bevinden
zich in de « Gids van de
compostmeesters » op de website
www.maitrescomposteurs.brussels/nl

Premie en houtspaanders
Tot op heden wordt geen enkele
premie voor het promoten van het
individueel composteren toegekend.

Tuinafval
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender

Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Milieu :
Debbie Dewinne
Tel: 02/464.05.45
Mail :
ddewinne@ganshoren.irisnet.be
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Jette 1090
Compostmeesters en
demonstratiesite

Premie en houtspaanders

Tuinafval

Een team van compostmeesters staat
ter uwer beschikking. Ze beschikken
over een demonstratiesite die u kan
bezoeken elke eerste zaterdag van
de maand tussen april en december
van 10u tot 12u.
In 2014 worden verschillende
demonstraties in composteren
gehouden op de volgende data : 5
april, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus,
6 september en op zondag 11 mei
voor de opendeurdag van de
Milieudienst.

Om het recycleren van groen afval
gemakkelijker te maken voor de
burgers (van Jette), biedt de
gemeente Jette een compostvat aan,
aan verminderde prijs op de Dienst
Beplantingen van de gemeente.

● Jettenaars kunnen met hun
tuinafval terecht bij de Dienst
Beplanteningen (Laarbeeklaan 120).
● Dinsdag en donderdag van 9 tot
12u en zaterdag van 9 tot 14 u.
3
● Tarief : 2m gratis per jaar voor de
3
particulieren van Jette en € 11/m
e
3
vanaf de 3 m . Dit tuinafval wordt
dan gecomposteerd door de
gemeentelijke dienst, en gebruikt voor
nieuwe beplantingen.

Laarbeeklaan 120
1090 Jette

Gemeentelijke dienst
Beplantingen
Laarbeeklaan 120
1090 Jette

Joseph et Helga Van
Beckhoven – Compostmeesters

De compostvaten worden verkocht
met een gebruiksaanwijziging en een
verluchtingsstang. Het vat is 96 cm x
80cm, en kan 290l afval bevatten.
• 40 EUR voor Jettenaars
• 75 EUR voor niet-Jettenaars

Tel : 02.478.22.99
Mail : beplantingen@jette.irisnet.be
De gemeente van Jette organiseert
regelmatig een opleiding in
composteren. Deze zijn gratis.

De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Milieuraadgeving :
Coralie Meeus
Tel. : 02 422 31 03
Mail : cmeeus@jette.irisnet.be
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Koekelberg 1081
Compostmeesters en
demonstratiesite
Er zijn verschillende
compostmeesters in Ganshoren.
Deze gemotiveerde mensen staan
klaar om u te adviseren over en te
helpen bij uw compostavontuur.
De gegevens van de CM’s bevinden
zioh in de « Gids van de
compostmeesters » op de website
www.maitrescomposteurs.brussels/nl
Buurtcompost « Koekeliek »
Permanentie, elke zondag van 10 tot
11u. Basilieklaan 350.
Contact :
Myriam Hilgers (0473 807 194)
Renaud Jean-Louis (0475 985 538)
koekeliek@gmail.com
http://koekeliek.blogspot.com

Premie en houtspaanders
Tot op heden wordt geen enkele
premie voor het promoten van het
individueel composteren toegekend.

Tuinafval
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender

Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Milieu en Openbare
Netheid :
Jean-Pierre MOENS
Tel. : 02 / 412.14.69
Fax : 02/414.10.71
E-mail :
jpmoens@koekelberg.irisnet.be
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Oudergem 1160
Compostmeesters en
demonstratiesite
Een team van compostmeesters
staat ter uwer beschikking.
Contacteer de dienst
Milieuraadgeving voor hun
contactgegevens.

Premie en houtspaanders
Tot op heden wordt geen enkele
premie voor het promoten van
het individueel composteren
toegekend.
De gemeente van Oudergem
organiseert regelmatig een
opleiding in composteren. Deze
zijn gratis.

Tuinafval
Met uw tuinafval kan u terecht bij :
Gemeentelijk containerpark
Waverse Steenweg 1860
3
Maximum 2m per maand en per gezin,
02/675.34.31.
Openingsuren containerpark
Maandag : gesloten
Dinsdag : 12.30 tot 19.30 uur
Woensdag : 9 tot 16 uur
Donderdag ; 12.30 tot 19.30 uur
Vrijdag : 9 tot 16 uur
Zaterdag : 8 tot 16 uur
Zondag : gesloten
De ophaling van het tuinafval in het Brussels
Gewest verloopt over verschillende dagen het
hele jaar door.
Om de ophaaldag van uw straat te kennen, tikt
u https://www.arp-gan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de voorkeur
genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Milieudienst :
Marine Kuypers
Tel. : 02/ 676.48.51
Fax : 02/ 672.19.52
E-mail :
mkuypers@oudergem.irisnet.be
environnement@oudergem.be
Brochure over individueel
composteren van de gemeente
Oudergem
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Schaarbeek 1060
Compostmeesters en
demonstratiesite
Een team van compostmeesters
staat ter uwer beschikking. .
De gegevens van de CM’s bevinden
zich in de « Gids van de
compostmeesters » op de website
www.maitrescomposteurs.brussel
s/nl
Indien u meer wenst te weten of
vragen hebt over composteren, de
dienst Milieuraadgeving heeft een
aantal naslagwerken ter beschikking
die u kan raadplegen op afspraak.

Premie en houtspaanders

Tuinafval

Elke bewoner van een gebouw op
het grondgebied van Schaarbeek
ontvangt een gemeentelijke premie
bij de aankoop van een individueel
compostvat. Het bedrag van de
premie is vastgesteld op 50% van het
aankoopbedrag met een maximum
van 50€ (aanvraag naar het College
van Burgemeester en Schepenen
sturen, met het aankoopbewijs).

De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender

Michèle Mulders (Dienst
Milieuraadgeving)
02/244.71.53
mmulders@schaarbeek.irisnet.be

Net Brussel :
0800/98181

Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.

Contact Gemeente
Pedagogische Cel van de Dienst
Netheid en Groene Ruimtes
Philippe Engelen
Sabine Kerkhofs
Rodenbachlaan 29
1030 Schaerbeek
Tel : 02/244.75.01
E-mail :
PEngelen@schaarbeek.irisnet.be
skerkhofs@schaarbeek.irisnet.be
proprete@schaarbeek.irisnet.be
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Sint-Agatha-Berchem 1082
Compostmeesters en
demonstratiesite
Een team van compostmeesters
staat ter uwer beschikking. Ze
hebben een demontratiesite die
tegelijkertijd ook een
buurtcompost is.
Adres: Broekstraat 53
Contact (enkel op afspraak) :
Nicolas De Brouwer,
compostmeester
0495/24.53.36
compostbroek@hotmail.com

Premie en houtspaanders
De Gemeente kent een premie toe
bij de aankoop van een compostvat.
De premie beloopt 50% met een
maximumbedrag van 50 €, aanvraag
per formulier met bijgevoegd een
factuur op naam.
Download het formulier voor de
premie-aanvraag
De gemeente biedt gratis
houtspaanders aan in functie van
de beschikbaarheid op de
demonstratiesite van de
compostmeesters. Contacteer de
dienst Leefmilieu of Nicolas De
Brouwer.

Tuinafval
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Leefmilieu :
Philippe VAN DAMME
Tel. : 02 / 464.04.41
Fax : 02 / 464.04.92
E-mail : milieu@1082berchem.irisnet.be
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Sint-Gillis 1060
Compostmeesters en
demonstratiesite

Premie en houtspaanders

Er staan compostmeesters tot uw
dienst. U kunt per e-mail of
telefonisch contact met ze opnemen.

De gemeente Sint-Gillis geeft u een
premie voor de aankoop van een
compostvat of een wormenbak.

De gegevens van de CM’s bevinden
zich in de « Gids van de
compostmeesters » op de website
www.maitrescomposteurs.brussels/nl

Sint-Gillis organiseert regelmatig
opleidingen in composteren voor de
inwoners van Sint-Gillis.

Contact :
maisonecohuis@stgilles.irisnet.be

Tuinafval
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Cel Duurzame Ontwikkeling :
Sandrine SNYERS
Tel. : 02 / 536.02.09
E-mail : ssnyers@stgilles.irisnet.be
Het Eco Huis – Dienst Duurzame
Ontwikkeling
Fortstraat 33
Tel: 02/533.95.90
Fax: 02/533.95.99
E-mail:
maisonecohuis@stgilles.irisnet.be
U kan zich inschrijven op de
nieuwsbrief van de Dienst Duurzame
Ontwikkeling. Zo wordt u op de hoogte
gehouden van de verschillende acties
die worden gevoerd door Sint-Gillis.
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Sint-Jans-Molenbeek 1080
Compostmeesters en
demonstratiesite
Op dit ogenblik is er nog geen
demonstratiesite.
Er staan compostmeesters tot uw
dienst. U kunt per e-mail of
telefonisch contact met ze opnemen.
De gegevens van de CM’s bevinden
zich in de « Gids van de
compostmeesters » op de website
www.maitrescomposteurs.brussels/nl

Premie en houtspaanders

Tuinafval

De gemeente moedigt composteren
aan door het verdelen van
compostvaten aan een verminderde
prijs van 15€ aan zijn inwoners, op
vraag aan het gemeentebestuur,
levering van het compostvat aan
huis!

De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender

Meer info op 02 /412 36 86 (Dienst
Milieuraadgeving) of op
0800/99.343.

Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Milieuraadgeving :
Alain SIMON
Gentsesteenweg 161 A - 1080 Brussel
(Enkel op afspraak!)
Tel./Fax : 02 / 412.36.86
E-mail :
ecoconseil@molenbeek.irisnet.be
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Sint-Joost-Ten-Noode 1210
Compostmeesters en
demonstratiesite
Een team van compostmeesters
staat te uwer beschikking.
De gegevens van de CM’s bevinden
zich in de « Gids van de
compostmeesters » op de website
www.maitrescomposteurs.brussels/nl
Als u zelf u compost wil maken, kan u
een specifieke brochure krijgen op de
Dienst Milieuraadgeving.
Verschillende buurtcomposten
bestaan in de gemeente :
• Amazone
• Maelbeek tuinen
• Potamoes
• Liedekerkepark
• Maison de la famille
Tine Vanfraechem
Tél : 0470/94 29 88
Mail : tine@goodplanet.be

Premie en houtspaanders
Tot op heden wordt geen
enkele premie voor het
promoten van het individueel
composteren toegekend.

Tuinafval
Met uw tuinafval kan u terecht bij :
Gemeentelijk containerpark
Schietschijfstraat, 20 – maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag van 11u tot 18u en
zaterdag van 6u tot 14u.
Tel : 02 / 220.27.18
U kan uw tuinafval ook kwijt in een container
die elke zondag ter beschikking wordt
gesteld van 14h45 tot 15u45, op de
Galileelaan.
De ophaling van het tuinafval in het Brussels
Gewest verloopt over verschillende dagen
het hele jaar door.
Om de ophaaldag van uw straat te kennen,
tikt u https://www.arp-gan.be/nl/uwophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de voorkeur
genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Milieuraadgeving :
Christine TOUSSAINT
Tel. : 02 / 220.26.38
Fax : 02 / 220.28.42
E-mail :
ctoussaint@stjosse.irisnet.be
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Sint-Lambrechts-Woluwe 1200
Compostmeesters en
demonstratiesite

Premie en houtspaanders

De compostmeesters van SintLambrechts-Woluwe kunnen u al de
nodige informatie geven om uw
compost op te starten en tot een
goed einde te komen. Zij kunnen op
uw vragen antwoorden via telefoon,
e-mail, door bij uw langs te komen of
u uit te nodigen bij hen thuis. Aarzel
niet en neem contact met hen op!

De inwoners van Sint-LambrechtsWoluwe die een compostvat
aankopen krijgen de helft van de
aankoopprijs terugbetaald. Deze
premie dekt 50% van de
aankoopprijs met een maximum van
25€, aanvraag per formulier met
bijgevoegd een aankoopbewijs en
een kopie van de identiteitskaart.

Ze beschikken ook over een
demonstratiesite in de gemeentelijke
Serres.

De gemeente biedt de kans om gratis
houtspaanders aan te schaffen,
zolang de voorraad strekt.

U vindt de volledige lijst met
compostmeesters op de site van de
gemeente.

Contact : Jean JACQUES
Mail : jeanjacques13@yahoo.fr

Tuinafval
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender

Contact Gemeente
Publieke tuinen :
Jean JACQUES, Compostmeester
GSM : 0477/ 82 52 22
Mail : jeanjacques13@yahoo.fr
Dienst Leefmilieu en Duurzame
Ontwikkeling :

Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.

Danielle Marvel

Net Brussel :
0800/98181

Tel : 02/774.36.90
E-mail : d.marvel@woluwe1200.be
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Sint-Pieters-Woluwe 1150
Compostmeesters en
demonstratiesite

Premie en houtspaanders

Een team van compostmeesters
staat te uwer beschikking. In
samenwerking met de Duurzame
wijken kan u een bezoek brengen
aan een composteringssite. Aarzel in
dat verband niet om contact met hen
op te nemen.

Tot op heden wordt geen enkele
premie voor het promoten van het
individueel composteren toegekend.

De gegevens van de CM’s bevinden
zich in de « Gids van de
compostmeesters » op de website
www.maitrescomposteurs.brussels
Er bestaan verschillende
wijkcomposteersites op het
gemeentelijk grondgebied:
•
•
•
•

Venelles vertes
In de Mooi Bos-wijk
Vogelzang
Eléonore

De Gemeente is bereid gratis
houtspaanders te verschaffen
tijdens de snoeiperiode (half
December tot februari).
Schriftelijk aanvraag

Kabinet van de schepen van
Leefmilieu
02/773.06.15.

Tuinafval
Met uw tuinafval kunt u terecht :
Herendal 146 op :
dinsdag van 9 tot 11.30 uur
woensdag van 13 tot 17.30 uur
donderdag van 13 tot 17.30 uur
zaterdag van 9 tot 14 uur
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Leefmilieu
Charles Thielemanslaan 93
B-1150 Bruxelles
Mail :
environnement@woluwe1150.irisnet.b
e
Bénédicte Pauly
tel : 02 773 05 05
Mail : bpauly@woluwe1150.irisnet.be
Marc Dupont
Tel : 02/773.06.23
Mail :
mdupont@woluwe1150.irisnet.be
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Ukkel 1180
Compostmeesters en
demonstratiesite
De Compostmeesters van Ukkel zijn
opgeleide en door compost
gepassioneerde vrijwilligers die u elk
jaar graag ontvangen op de
demonstratiesite van de gemeente.
Het ontvangst is gezellig, vragen zijn
welkom, en dit alles is gratis! De
compostmeesters kunnen u ook op
afspraak ontvangen. Zij kunnen u
raad en expertise verlenen over elk
project (buurtcompost, op school, in
uw bedrijf, wormcomposteren,...)
Contacteer de Dienst Leefmilieu
om het dichtstbijzijnde adres bij u te
weten.
Permanenties :
ste
De 1 zaterdag van de maand
tussen april en september van 9u30
tot 12u30, langs het P. DE
Puysselaerpad tussen de Stallestraat
tegenover het gemeentelijk
containerpark.

Premie en houtspaanders
De inwoners van Ukkel krijgen tijdens
de snoeiperiode gratis
houstpaanders (winter, begin van de
lente) tussen 9u tot 12u en tussen
14u en 16u van maandag tot vrijdag,
Paul Stroobantlaan, 41
M. Chanteux
02 / 348.65.49.

Tuinafval
Met uw tuinafval kan u terecht bij :
Gemeentelijk containerpark,
Stallestraat 160, van maandag tot
vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot
15u30 (gesloten op donderdag)
Dienst Info-Netheid :
02/348.68.08
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Leefmilieu
Catherine VANHOLLEBEKE
Tel. : 02 / 348.68.92
Fax : 02 / 348.66.28
E-mail :
milieu@uccle.be
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Vorst 1190
Compostmeesters en
demonstratiesite
Een team van compostmeesters
staat te uwer beschikking. De
gegevens van de CM’s bevinden zich
in de « Gids van de
compostmeesters » op de website
www.maitrescomposteurs.brussels/nl
Ze hebben een demonstratiesite die
u kan bezoeken op afspraak met de
Dienst Leefmilieu :
Brusselsesteenweg 112

Premie en houtspaanders
Tot op heden wordt geen enkele
premie voor het promoten van het
individueel composteren toegekend.

Tuinafval
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Leefmilieu
Brusselsesteenweg 112
1190-Forest
Maité LEBLICQ
maiteleblicq2@vorst.irisnet.be
tel : 02 348 17 35
Judith CHARLIER
judithcharlier2@vorst.irisnet.be
tel : 02 348 17 61
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Watermaal-Bosvoorde 1170
Compostmeesters en
demonstratiesite
Een team van compostmeesters
staat te uwer beschikking.
Ze hebben een demonstratiesite (=
ook een buurtcompost) die u kan
bezoeken op afspraak :
Georges Benoîtlaan
Benjamin Tilière
02/674.74.35

Premie en houtspaanders
Tot op heden wordt geen enkele
premie voor het promoten van het
individueel composteren toegekend.

Tuinafval
Met uw tuinafval kan u terecht bij
het aanvoerpunt van tuinafval :
Containerpark, Waverse Steenweg
1860 (parking sportcentrum van het
Zoniënwoud in Oudergem), dinsdag
en donderdag van 11u30 tot 20uwoensdag en vrijdag van 8u tot 16u30
en zaterdag van 8u tot 16u.
Gesloten op zondag en maandag
De ophaling van het tuinafval in het
Brussels Gewest verloopt over
verschillende dagen het hele jaar
door.
Om de ophaaldag van uw straat te
kennen, tikt u https://www.arpgan.be/nl/uw-ophaalkalender
Thuiscomposteren blijft echter de
voorkeur genieten.
Net Brussel :
0800/98181

Contact Gemeente
Dienst Leefmilieu :
Antoine Gilsonplaats, 2
Benjamin Tillière
Tel : 02.674.74.32
Fax : 02.674.74.25
Mail : leefmilieu1170@wb.irisnet.be
Tel. : 02 / 674.74.35
Fax : 02 / 674.74.25
E-mail : btilliere@wb.irisnet.be
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Dienst Info – Leefmilieu
van Leefmilieu Brussel - BIM
Tel. : 02 / 775.75.75 - Fax : 02 / 775.76.21
E-mail : info@leefmilieu.irisnet.be
www.leefmilieubrussel.be/compost

