Onze uitstapje met TRED Senioren 55+
op dinsdag 21 mei 2019.
Een rondleiding op een verbrandingsoven
(ISVAG) in Wilrijk.
ISVAG VAN AFVAL NAAR ENERGIE
Afvalverwerking. Het mooie is dat we het afval niet alleen maar verbranden: alles wordt omgezet in energie en
wel zoveel dat het stroom oplevert voor meer dan 20.000 gezinnen. Dus misschien komt de stroom voor jouw
computer of voor het licht in je huis wel uit het afval dat wij hier verwerken.
ISVAG is in 1975 opgericht als intergemeentelijke samenwerking
voor afvalverwerking. Sinds die tijd is er veel veranderd. Vroeger zat
alle afval door elkaar: glas, papier, textiel, blikjes, plastic, noem maar
op. Dat is al lang niet meer zo. Mensen scheiden hun afval alweer
een jaar of 10 netjes vooraf. Dat scheelt al heel veel restafval en dat
is belangrijk. We verbranden dat laatste beetje restafval in een
roosteroven en dat doen we zo goed, dat de rookgassen die daarbij
vrijkomen maar een fractie zijn van de toegelaten normen.
Dat scheelt dus al voor het milieu. Maar, zeggen wij, voorkomen is
beter dan genezen. Hoe minder afval we met z’n allen produceren,
hoe beter het is.

De gids zal ter plaatse een rondleiding van 2 ½ uur ons uitleggen. Er is een gebarentolk voorzien.

Adres : Samenkomst aan de ingang om 13u, Boomsesteenweg 1000 te Wilrijk.
De rondleiding begint stipt om 13.30 uur
U bezoekt ISVAG. Ons bedrijf verwerkt huishoudelijk afval!
ISVAG doet dit dag en nacht en is dus in werking tijdens uw bezoek. Dit brengt uiteraard enkele gevolgen
met zich mee voor uw veiligheid en voor het praktisch verloop van de rondleiding.
1. Gesloten schoenen zonder hakken en een antislipzool zijn verplicht. De verschillende verdiepingen
binnen het bedrijf zijn verbonden met open roosters als looppaden. Hierop lopen met hoge of
dunnen hakken is onmogelijk.
2. De open bedrijfsruimte heeft een hoogte van ongeveer 30 meter. Door de open looproosters
zouden voorwerpen naar beneden kunnen vallen. Ook al is dit een uitzondering, het risico is toch
bestaande. Daarom ben u, net als ALLE medewerkers, verplicht de u aangereikte veiligheidshelm te
allen tijde te dragen.
3. Om uw ogen te beschermen ontvangt u ook een veiligheidsbril in bruikleen. Het dragen hiervan is
verplicht in alle werkruimten van ons bedrijf.
ISVAG wenst u een leerrijke en veilige rondgang toe!
-

Voor Tred-leden Senioren 55+ : Gratis
Niet leden : ter plaatse betalen 3 euro.

Inschrijving naar Trefpuntdoven@gmail.com ten laatste 20 april 2019.
BEPERKT AANTAL PLAATSEN TOT 25 PERSONEN. VOL IS VOL !!!!!!

