Bezoeken
& Animaties

Net Brussel is de openbare instelling
belast met de ophaling en het beheer van
afvalstoffen in het Brussels Gewest.
Het stelt gratis bezoeken en animaties voor
groepen kinderen en volwassenen voor.

Bezoeken aan onze sites
voor groepen van 8 tot 20 personen
� vanaf 14 jaar
� van maandag tot vrijdag, op afspraak
�

Animaties of informatiesessies
� in

Voor groepen
en verenigingen

uw lokalen, in de 19 gemeenten van het
Brussels Gewest
� vanaf 12 personen
� van maandag tot vrijdag, op afspraak
� duur : 1.30 uur
Een animator geeft uitleg over het sorteren en
recycleren van afval. Alle afvalstoffen komen aan
bod.

U kent ongetwijfeld « Net Brussel »,
maar kent u ook onze bezoeken
en animaties ?

Afhankelijk van de omstandigheden en de
doelgroep, omvat de animatie eveneens een
sorteerspel. De deelnemers kunnen dus testen
hoe goed ze het sorteren onder de knie hebben.
Aan het einde van de animatie kan er een DVD over
recyclage worden afgespeeld. Ook dit is afhankelijk
van de doelgroep en de omstandigheden.
Hiervoor moet wel ter plaatse videomateriaal
aanwezig zijn.
De animator komt met het materieel en met de
documentatie ; een parkeerplaats dichtbij is dus
handig. Indien mogelijk een parkeerplaats voor, of
nog beter, op de site voorzien.

Alle combinaties
zijn mogelijk !
⤿ Installaties van de Bempt
•� Het sorteercentrum (Recyclis) : 2.00 uur
In dit sorteercentrum worden de blauwe en gele
containers en zakken gesorteerd die zijn opgehaald
in het Brussels Gewest.

•� Het composteercentrum : 1.30 uur
In dit centrum wordt al het tuinafval dat is opgehaald
in het Brussels Gewest gecomposteerd.

•� Het gewestelijk containerpark zuid : 1.30 uur
Eén van de twee gewestelijke containerparken,
uitgerust met loskaaien.
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Bezoeken - Praktische info
Algemene instructies

Ons ‘Pack Animaties’ voor de scholen :
Wordt er gesorteerd in uw school ?
Net Brussel stelt animaties en bezoeken aan scholen
in het Brussels Gewest voor.

► Voorzichtigheid, industriële sites in werking.
►

Aangepaste outfit: gemakkelijke kledij, platte schoenen.

►

Onze sites zijn niet toegankelijk voor bezoekers met
beperkte mobiliteit.

Installaties van de Bempt (zie plan)

Doelstelling : de leerlingen, de leerkrachten en het
onderhoudspersoneel sensibiliseren rond sorteren.

Ruisbroeksesteenweg 127-207, 1190 Vorst.

Onze informatiestands :

steenweg. Afspraak in de kantine. De ingang bevindt zich

Onze stewards informeren en sensibiliseren de
Brusselse bevolking. Op markten, tijdens feesten,
evenementen, rommelmarkten ... Op afspraak, van
maandag tot zondag.

Privévoertuigen hebben geen toegang tot de site.

Meer info ?
Neem contact op met de
Communicatiecel op 02/778.08.70
of surf naar onze internetsite
www.netbrussel.be

Het gebouw heeft een glazen rotonde die uitgeeft op de
achteraan het gebouw.
U komt met het openbaar vervoer ?
De dichtstbijzijnde halte is « Ukkel Sport » - Bus 50.
Op 150 m halte “Neerstalle” - trams 97 en 82.

Hoe inschrijven ?

► Animaties :
Maak telefonisch een afspraak op

02/778.08.70

en stuur het inschrijvingsformulier naar
Net Brussel - Communicatiecel
de Broquevillelaan 12 - 1150 Brussel
of per fax naar nr. 02/780.28.88
of via e-mail naar waste-anim@arp-gan.be
► Bezoeken :
inschrijvingen op www.recyclis.be/NL/bezoeken.html

Plan van de Bempt
(Vorst)

Gedrukt op gerecycleerd papier - 2015		

Ontdek ook !
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