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Woord
van het
bestuur
Reeds heel lang weten we dat afval geen afval
hoeft te zijn. In 1883 verplichtte de Parijse prefect Eugène Poubelle de inwoners van de lichtstad om het afval in drie verschillende soorten
aan te bieden. Er was een bak voor papier en
lompen, een voor glas, porselein en oesterschelpen en ten slotte een voor organisch en
dus composteerbaar materiaal. In 1775 waren
er al in Antwerpen twaalf nachtwerkers actief
bij de beerkar die enkel ’s nachts mocht ruimen. En in onze regio kon de beerproever aan
het bitter ‘smaken’ hoe rijk de vette was om op
het land te gebruiken.
Maar soms zijn we zaken vergeten en hebben
we hulp nodig om het opnieuw aan te leren.
Kippen houden bijvoorbeeld, of compost
maken van je keuken- en tuinafval. In deze
Afvalkrant doen we het graag …uit de doeken.
Zo zie je maar: alles komt terug.

Verzamel en win zo een
reuzepicknick in je gemeente!
Nationale inzamelactie van AEEA* van 20 tot 28 maart
Net als vorig jaar organiseert Imog samen met Recupel, je gemeente, de Kringloopwinkels en de elektrohandels van 20 tot 28
maart, een grootscheepse nationale inzamelcampagne van afgedankte elektro-apparaten (AEEA). En om het even spannend te
maken, wint de gemeentedie in de actieweek het meeste kilo’s AEEA per inwoner verzamelt, een reuze-ontbijtpicknick die deze
zomer gratis aan de inwoners wordt aangeboden.

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Rik Soens
Voorzitter

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten worden door de overheid

stoffen raken niet tot bij de industrie die ze nodig heeft om nieuwe

(OVAM) bestempeld als gevaarlijk afval en dat zijn ze ook. Ze bevatten vaak

apparatente produceren. Gevolg: de industrie wordt opnieuw geduwd

stoffen die heel schadelijk zijn voor het milieu indien ze niet correct verwerkt

naar de klassiekeontginning. Kiezen voor het Recupel-circuit is een

worden. Bovendien bevatten ze een aantal waardevolle grondstoffen die

eenvoudigekeuze voor een duurzame oplossing.

kunnengerecycleerd worden voor hergebruik en dus niet opnieuw aan moeder
aarde moeten onttrokken worden om nieuwe toestellen te produceren.

Ga voor maximale recyclage
Wist je dat er in Vlaanderen afgelopen jaar meer dan 110.000 ton

*Afgedankte
Elektrische en
Elektronische
Apparaten
Dat zijn afgedankte elektro-apparaten en hun
randapparatuur: een boormachine, mixer, gsm,
koelkast, wasmachine, TV-toestel, spelconsole,
stroomkabel, computermuis en tijdens deze
actie ook oude batterijen.
Kleine én grote toestellen?
Naar het containerpark in je buurt!
Nog bruikbare toestellen?
Naar de Kringloopwinkel ermee!

Eenvoudige keuze voor een duurzame oplossing

(=750.000 m³) afgedankte elektro-apparaten correct werden ingezameld

Analyses tonen aan dat er nog al te veel elektro-apparaten op een verkeerde

en verwerkt? Zo kunnen we er voor zorgen dat de schadelijke stoffen die

wijze worden afgedankt. Zo worden er soms nog elektro-apparaten

in dit afval aanwezig zijn op een deskundige en milieuvriendelijke manier

in de huisvuilzak aangetroffen. Zo kunnen er zwaar verontreinigende

worden verwijderd en onschadelijk worden gemaakt. Door toepassing

componenten in het milieu terechtkomen en gaan kostbare herbruikbare

van de meest doorgedreven recyclagetechnieken worden zoveel mogelijk

grondstoffen definitief verloren.

herbruikbare grondstoffen herwonnen. Dat levert een recuperatie grond-

Thuis laten liggen is evenmin een goeie oplossing. De aanwezige grond-

stoffen op van meer dan 90% van het gewicht van elektro-afval. De
gigantische afvalberg aan de oorsprong wordt dus herleid tot een kleine
restfractie van minder dan 10%.

Neem deel aan een duurzaam milieubeleid
Niet enkel tijdens de actieweek kan je je AEEA kwijt. Je kan met je
afgedankteelektro-apparaten altijd gratis terecht op het containerpark.
Indien het apparaat nog werkt, spring er dan mee binnen in één van
de Kringloopwinkels in je buurt. Ook bij een elektrohandelaar kan je bij
aankoopvan een nieuw toestel steeds je defect exemplaar achterlaten.
Laat je kapotte of niet gebruikte elektro-apparaten dus niet langer bij je
thuis onnodig plaats innemen in kastjes en hoekjes, op zolder, in het tuinhuis of de garage. Ze horen zeker ook niet thuis in de witte restafvalzak
of de blauwe pmd-zak. Een vuistregel: met je AEEA kan je steeds op het
containerpark terecht.

Meer informatie vind je ook terug op de campagnewebsite
www.samenrecycleren.be. Hier kan je ook de adressenlijst terugvinden
van de elektrowinkels die de actie ondersteunen.

IMOG helpt je COMPOSTEREN

Composteren

VIJF vuistregels

Een feit: ongeveer de helft van de huisvuilzak bevat organisch materiaal. En

1

doe je zo!

om te starten met composteren

daarvan kan een groot deel prima worden gecomposteerd. Met een compostvat

Kies een zonnig plaatsje in je tuin. Hoe hoger de temperatuur,
hoe beter het composteringsproces zal verlopen.

2

of –bak in de tuin, bespaar je al een flink aantal huisvuilzakken! Daarenboven

Plaats een houten pallet of 7 tot 9 tegels op een vlakke ondergrond, met een kleine
ruimte ertussen. Daarop komt het compostvat. Het vocht kan zo wegsijpelen en de

kan je zelfgemaakte compost als natuurlijke meststof in je tuin gebruiken.

bodemdiertjes kunnen in het vat geraken. Een compostbak kan je gewoon op een
effen stuk grond plaatsen.
3

Een vat of een bak?

Leg op de bodem een laagje structuurmateriaal: kleine takjes, haagscheersel, stro,
houthaksel. Dat zorgt voor een optimale luchtstroom.

Over het algemeen wordt voor een tuin tot 200 à 400 m² een compostvat aan-

4

geraden. Ook als je tuin groter is en je het snoeihout versnippert, een mulch-

Vul je vat of bak met je resten groente-, fruit- en tuinafval. Regelmatig beluchten met
een beluchtingsstok is een must, best twee keer per week.

maaier gebruikt en snippers, bladeren en andere tuinresten consequent als

5

mulch gebruikt, kan een compostvat voor de verwerking van voornamelijk keu-

Zorg voor een goede mengeling tussen bruin (structuurmateriaal) en groen (rauw
groente- en fruitafval). Anders kan je materie net té nat of té droog worden.

kenafval volstaan. Je voegt dan vooral bruin tuinmateriaal toe om de compost
luchtig te houden. Een compostvat heeft overigens een gemiddelde inhoud van

Thuislevering, zowel voor compostvat als – bak, is mogelijk mits meerprijs.

zowat 300 liter.
Heb je een grotere tuin dan kun je beter kiezen voor een compostbak – of beter

Compostvat: € 17

gezegd voor twee of drie compostbakken. Omzetten is immers een must. En

(+ beluchtingsstok € 6)

wist je dat één bak een inhoud heeft van 1300 liter?

Compost
een vitaminekuur
voor je tuin

Compostbak: € 65

Compost doet wonderen voor elke tuin en elke plant. Je borders,

Bloembakken

moestuin, boomgaard en zelfs je gazon: allemaal putten ze

Vul bloembakken met een mengsel van vier delen gewone tuinaarde en één deel compost. Zo krijg je planten

kracht uit een stevige compostbehandeling. Je kan compost

met een perfecte mix van bladeren en bloemen.

ook perfect gebruiken als bodembedekking of als vitaminekuur

Gras

voor bloembakken. En als je zelf potgrond wil maken, is compost
gewoononmisbaar. Strooien of mengen? Een handvol of een
hele kruiwagen? Wanneer kan je best compost gebruiken en hoe
doe je dat dan? Met onze tips floreert je tuin als nooit tevoren!

Moestuin

Zoals alle planten heeft ook gras voedsel nodig. Gras wortelt oppervlakkig, de grootste wortelmassa bevindt
zich in de bovenste 10 cm van de bodem. Voor een fris en groen gazon, komt het er niet op aan het gras in
de tuin zo snel mogelijk te laten groeien, wel om het gezond te houden. Strooi daarom een laagje compost
over je gazon. Gebruik 2 tot 3 kg per m² of een halve m³ per are. Je gazon fleurt ervan op en je hoeft het nooit
meer te bemesten.

Werk voor het planten oppervlakkig compost in, bijvoorbeeld met
een hark of spitvork. Gebruik 3 tot 8 kg per m² of 0,5 tot 1 m³ per are.
Sommige groenten zoals kolen of sla, zijn erg gulzig. Andere, zoals
bonen en wortels, komen met veel minder toe.

HOEVEEL COMPOST HEB JE NODIG?

Tuinaanleg

Schrale of zware grond

2000 kg per are

x ……… are

=

…………… kg

Verdeel 8 tot 10 kg compost per m² (1 tot 1,5 m³ per are) en werk

Middelmatig vruchtbare grond

1200 kg per are

x ……… are

=

…………… kg

het 10 tot 15 cm in. Ga op dezelfde manier te werk bij de aanleg van

MOESTUIN
Verhogen organisch stofgehalte

10 kg per m²

x ……… m²

=

…………… kg

Jaarlijkse onderhoudsbemesting

5 kg per m²

x ……… m²

=

…………… kg

3 kg per m²

x ……… m²

=

…………… kg

5 kg per m²

x ……… m²

=

…………… kg

2 kg per m²

x ……… m²

=

…………… kg

TOTAAL GEWICHT =

…………… kg

borders met vaste planten en bodembedekkers. Bomen en struiken
Strooi onder de kruin of rond de stam van struiken, sier- en fruitbomen een 3 tot 5 cm dikke laag compost.

Aanplanting
Vul plantgaten van struiken en fruitbomen op met een deel compost

BLOEMPERKEN
Afdekken border (laagje van 1-2cm tussen bloemen)

en vier delen grond.

FRUITBOMEN, HEESTERS EN HAGEN

Fruitteelt

rond de stom en onder de kroon

Bij het planten of herplanten van kleinfruit, zoals frambozen of aalbessen, is compost de aangewezen bodemverbeteraar. Ook voor
ingewerkte of oppervlakkige plantgatbemesting is compost ideaal.

Bodemverbetering en basisbemesting

GAZON
Topdressing (fijn laagje compost in gras)

		

W

Infosessie
kringlooptuinieren
Niets boven een speels kipje of een heuse Chickendale die
parmantigdoor je tuin loopt. Het is amusant, maar kippen zijn
bovendien ook uitstekende afvalverwerkers. Een composthoop of
-bak verteert al je tuin- en keukenafval niet altijd zo snel. En kippen
zijn nu net verlekkerd op dat deel van jouw organisch afval dat niet
of moeilijk te composteren is. Bovendien legt deze gezonde gevederde tweevoeter om de twee dagen een ei. Ook dit jaar lanceert
Imog opnieuw een kippenactie en dat van 14 maart tot en met 31
mei 2015. Bij de deelnemende handelaars kan je voor een prikje
een kip aankopen voor een richtprijs* van € 8,5/ stuk (indicatief),
mits afgifte van bijgevoegd bestelformulier. Alle kippen zijn 18
Graag hulp bij het starten met composteren? Of heb je reeds een
compostvat, maar nog veel vragen? Imog organiseert hiervoor opnieuw
een compostcursus. Je wordt – tijdens drie sessies op verschillende
dagen – ondergedompeld in de wereld van het thuiscomposteren.
Tijdens de eerste theoretische sessie richten we ons op de basisregels

tot 20 weken oud en beginnen te leggen rond 20 tot 25 weken.

BON

Sommigegemeenten voorzien hierbij een extra tegemoetkoming.
Hou dus je brievenbus of gemeentelijk infoblad in het oog.
(*) Hierbij garanderen we je kippen die voldoen aan alle strenge voorschriften zoals
gecontroleerde voeders, de verplichte salmonella-vaccinatie, enz…

van het composteren. Tijdens de tweede les bezoeken we een

naam:

bioboerderijen de laatste les wordt praktisch afgesloten. De lessen
gaan door bij Imog in Harelbeke op dinsdagavond 5 mei, 12 mei en 19

adres:

mei, telkens van 19u-22u.
Schrijf je snel in voor deze gratis cursus, want het aantal deelnemers

tel:

is beperkt. Inschrijven en info: Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530
Harelbeke. Telefoneren kan naar 0800 99 827 of mail naar info@imog.

aantal kippen:

be. Bij de bevestigingsbrief ontvang je alle info over locatie en tijdstip.

DEELNEMERS KIPPENACTIE

IMOG

HELPT JE GRAAG

€17,5
container
compost
/ton*
€3
zak*
compost
40L

Heb je zelf te weinig compost, dan kan je aankloppen bij
Imog! Wij produceren onze eigen groencompostop de site
in Moen. Deze compost draagt het
Vlaco-label, wat garant staat voor bodemverbeterend
materiaal van onberispelijke kwaliteit.

€30
big bag
compost
1m 3

Aveve Kemseke
Vichtsesteenweg 42
8540 Deerlijk
056-71 12 80

Aveve Lateur
Ellestraat 27
8550 Zwevegem
056-75 53 55

Aveve Holvoet
Marktstraat 74
8510 Marke
056-22 52 47

Aveve Polet
Schreiboomstraat 1
8510 Rollegem
056-20 10 41

Aveve Deprez
Goed-Ter-Motestraat 9
8570 Inooigem
056-77 77 34

Aveve Kortrijk
Gentstraat 220C
8500 Kortrijk
056-25 76 37

Aveve Kluisbergen
Molenstraat 116
9690 Kluisbergen
055-38 51 32

Aveve Waregem
Roterijstraat 242
8793 Waregem
056-60 76 99

Aveve Dhuyvetter
Nazarethsedorpweg 9
9770 Kruishoutem
09-383 56 82

t Hoenderhof
Schorebeekstraat 74
8511 Aalbeke
056-41 35 17

Taelman
Desselgemstraat 141
8540 Deerlijk
056-71 18 56

Horta Den Dauw
Brugsesteenweg 432
8520 Kuurne
056-71 24 52

Moeyaert
Brun Cornet 31
8930 Rekkem
056-41 37 62
Wekelijkse levering op
de donderdagmarkt in
Harelbeke

Groenservice
Hooghe bvba
Nieuwenhovestraat 80
8790 Waregem
056-62 03 10

Tom & Co
Oudenaardsesteenweg 39
8500 Kortrijk
056-20 28 35

Firma Lannoo NV
Magerstraat 85
8501 Heule
056-35 26 45

Beaucarne
Doornikserijksweg 285
8510 Kooigem
056 45 55 54

De sneppe
Kwaburgstraat 38
8510 Bellegem
056-22 37 34

Compost kan je eenvoudig afhalen op de beide Imogsites. In Moen wordt die automatisch in je aanhangwagen
geladen, in Harelbeke schep je hem zelf. Het hele jaar

WIN

door kan je bij ons terecht. Slechts een kleine hoeveelheid
compost nodig? Dan kan je opteren voor onze handige zakken compost van 40 liter. Eveneens af te halen op

€145
container
compost
10 ton

de site in Harelbeke en Moen. Nog makkelijker is de service

PATRICK MOEYAERT-ALLEGAERT

aan huis. Na telefonische reservatie kan je een container
compost of een bigbag compost aan je deur laten afzetten.

COMPOSTEREN ALS EEN PROFESSIONAL
Helemaal in de ban van het compost- en kringloopverhaal?
Laat je daarom in vervoering brengen door Radio 2-tuinman Ivo Pauwels en zijn boek
Stuur een mailtje waarvoor jij je compost gebruikt naar info@imog.be,
met vermelding ‘Wedstrijd compostboek’.

IMOG HARELBEKE:
Kortrijksesteenweg 264,
8530 Harelbeke, info@imog.be
IMOG MOEN:

De actie loopt t.e.m. 31 maart.

St.-Pietersbruglaan 1,

De uitgelote winnaars krijgen het boek persoonlijk toegestuurd.

8552 Moen, info@imog.be

Daniel Lannoo
*zelf afhalen

“Composteren en kringlooptuinieren”. Wij verloten hier ook tien exemplaren van.

Holvoet
Brugsesteenweg 24a
8531 Hulste
056-71 66 79

Pannestraat 6A • 8710 Wielsbeke • 056-66 75 39

Garden Center
Danneels
Stationstraat 61
8587 Spiere-Helkijn
056 45 65 18

Wat doet De Kringloopwinkel
met je spullen?
Medewerkers kijken de spullen na, leggen ze per soort,
poetsen ze op. In het elektroatelier kijken onze mensen je
elektrische apparaten na en herstellen ze; in het fietsatelier
krijgen alle fietsen een opknapbeurt. Alles wordt voorzien
van een prijs en te koop aangeboden in de kringloopwinkels.

Wat gebeurt er
met de opbrengst van de verkoop?
De opbrengst gaat voor een groot deel naar het loon van
de medewerkers. Een ander deel gaat naar de vrachtwagens en transportkosten, vaste kosten zoals huur van
de gebouwen. Wat overblijft wordt geïnvesteerd in de
werking van het kringloopcentrum en het onderhoud van
gebouwen en materiaal.

Waarom kiezen
voor De Kringloopwinkel?
Door de democratische prijzen kan iedereen aankopen
doen in De Kringloopwinkel, zeker ook wie het niet breed
heeft. Het hergebruik van spullen verlost ze van een toekomst op de afvalberg, wat onze planeet - en dus iedereen - ten goede komt. Je zorgt voor lokale tewerkstelling van mensen die het om één of andere reden moeilijk
hebben op de arbeidsmarkt. In de regio betekent dit
concreet 140 vaste jobs en 120 werkervaringsplaatsen.

Hoe kan je je spullen schenken?

Je oud gerief
verdient
een nieuw lief!
Als je de grote schoonmaak doet, denk je dan aan
De Kringloopwinkel?

Correct
aanbieden
van je afval, vermindert zwerfvuil
We winden er geen doekjes om: een derde van het zwerfafval wordt vaak veroorzaakt door het verkeerd aanbieden van afvalstoffen. We geven je daarom graag
enkele vuistregels mee om je afval op een juiste manier buiten te plaatsen:

restafvalzak wekelijkse huis-aan-huis-ophaling in de witte Marcellekesrestafvalzak met paars opschrift: inhoud: brandbaar huishoudelijk afval dat
niet recycleerbaar is géén papier & karton, pmd, glas, KGA of scherpe voorwerpen een maximum gewicht van 15 kg, goed dichtbinden

Breng ze naar één van de kringloopwinkels.

pmd-zak tweewekelijkse huis-aan-huis-ophaling in de blauwe pmd-zak met

De Kringloopwinkel Avelgem,

kartons uit huishoudelijk gebruik, géén bidons aan de buitenkant vastmaken

Imog-logo inhoud: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankverboden: verpakkingen die giftige of bijtende middelen bevat hebben, alumi-

Doorniksesteenweg 185

niumfolie of piepschuimverpakkingen - sowieso met een maximum volume van

De Kringloopwinkel Beveren-Leie,

acht liter – volledig ledigen

Kortrijkseweg 346
De Kringloopwinkel Kortrijk,
Gentsesteenweg 176

papier&karton

De Kringloopwinkel Zwevegem,

tweewekelijkse huis-aan-huis-ophaling samengebonden met natuurkoord of in

Avelgemstraat 188

een stevige kartonnen doos inhoud: papieren zakken en kartonnen dozen, tijd-

Bij de aankoop van nieuwe meubelen is de reflex er

Centrale diensten Marke,

schriften, kranten, folders, boeken, schrijf- en machinepapier. géén plastic folie

snel: de ophaaldienst van De Kringloopwinkel komt

Markebekestraat 7 (enkel brengen van goederen)

van rond kranten, tijdschriften en reclamebladen verboden: vuil of vet papier,
behangpapier, aluminiumfolie, cellofaanpapier

gratis je oude, nog bruikbare meubelen ophalen. Maar
ook andere spullen zijn welkom bij De Kringloopwinkel.

Gratis ophaaldienst, op afspraak via 056 23 29 40

Heel wat gerief verdwijnt nog te vaak op de afvalberg.

www.dekringloopwinkel.be

De avond voor de ophaling buiten plaatsen na 19u.
Geen scherpe voorwerpen in de zakken of tussen het papier & karton.

Zwerfvuilopruimers gezocht!

Dompel je onder in tuinsfeer!
Stip aan in je agenda: Beurs Xterieur in Waregem van vrijdag 17 t.e.m. zondag 19 april. Imog bemant

Hoe meer mensen zich inzetten, hoe mooier de buurt!

er samen met de compostmeesterwerking, Stad Waregem en Tuinhier een uitgebreide stand. Hierbij

Imog is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen zwerfvuil ruimen, enthousiastelingen die zich inzet-

staan weer heel wat mensen met kennis van het vak voor jullie klaar. Dus zeker de moeite om eens

ten voor een propere buurt. Vorig jaar startte Imog met haar zoektocht en ondertussen meldden zich

langs te komen. Bovendien kan je genieten van een aangename beurskorting, met onderstaande bon.

al heel wat vrijwilligers. Allemaal moedige mensen die zich niet alleen ergeren aan zwerfvuil, maar er

Knip die dus zeker uit.

ook komaf mee maken. In 2015 mag dat aantal nog zeker stijgen!

Geef een duidelijk signaal: hou je buurt proper!
Imog bezorgt je een opruimpakket (fluohesje, handschoenen, prikstok, zwerfvuilzakken). Bij grotere
deelnemende groepen pikken wij het ingezamelde zwerfvuil op. Individuele mensen kunnen het afval
in speciaal daartoe bestemde zakken buitenplaatsen met de reguliere ophaalronde.

Doe het!
Via www.letsdoitindevuilbak.be – doorklikken naar Let’s do it in je buurt – kan je een stukje grond in

22
Kortingsbon
vrijdag
zaterdag
zondag

17 april
18 april
19 april

14u00 - 22u00
10u00 - 18u00
10u00 - 18u00

Kinderen onder de 14 jaar gratis toegang
Zuiderlaan 20
8790 Waregem

Gratis

Geef deze kortingsbon
af aan de kassa en bezoek
Xterieur voor € 3 ipv € 5

je buurt ‘claimen’. Hiermee maak je duidelijk dat je net dat stukje buurt wil proper houden. Dat kan
gaan om een stukje straat, een park, een buurt, speelplein, …
Een opruimpakket bestellen kan ook via www.letsdoitindevuilbak.be of stuur je naam en adres per
mail naar info@imog.be.

Maximum 1 bon per bezoeker. Deze bon is niet cummuleerbaar
met andere acties of voordelen.

P

www.xterieur.be
ExterieurAfvalkrant2015.indd 1
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