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Woord van
het bestuur
Wie kent het fenomeen niet? De avond voor de restafvalophaling proppen we nog de laatste resten in onze afvalzak
en krijgen we met moeite de lusjes dichtgeknoopt. Onze
restafvalzakken zitten dikwijls afgeladen vol. Geen probleem
denk je allicht. Maar als we onze restafvalzak ontleden,
zien we echter dat 42% van het afval in de zak organisch
materiaal is zoals groente- en fruitresten uit de keuken.
Als we dat materiaal composteren, hebben we veel meer
plaats in onze restafvalzak. Daarenboven werkt compost als
een vitaminekuur voor je tuin. Een win-winsituatie, als je het
ons vraagt!
Niet alleen in je eigen tuin kan je composteren, ook op de
Imog-site in Moen wordt er op grote schaal gecomposteerd.
Ben je benieuwd hoe we jaarlijks 25 miljoen kg groenafval
omzetten in compost? Kom dan zeker langs op zondag
2 oktober op onze Open Bedrijvendag. Daar wordt het hele
composteringsproces van naaldje tot draadje uitgelegd.
En dat is niet het enige. Je ziet er ook welk afval gestort mag
worden, hoe de hout- en grof vuilsortering werkt, waarom we
beschikken over een natuurlijke waterzuivering, en hoeveel
zonnepanelen op de site in Moen staan.
Kom dit en nog veel meer zelf ontdekken tijdens onze Open
Bedrijvendag op zondag 2 oktober tussen 10u en 17u.
Tot binnenkort!

Mis onze Open
Bedrijvendag niet!
De intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, kortweg Imog, zorgt voor de
geïntegreerde afvalverwerking van 11 gemeenten. Dat is samen goed voor 233.000 inwoners die elke dag opnieuw gemiddeld één tot anderhalve kg afval produceren. Wil je weten hoe we hieruit compost en potgrond maken? Kom dan langs
in Moen op zondag 2 oktober tussen 10u en 17u!

Compost in de kijker op Open Bedrijvendag

Bekijk op Open Bedrijvendag zeker onze stortgasmotor en droogin-

Professionele groencompost is het eindproduct van de afbraak van

stallatie! De assen uit de verbrandingsinstallatie van Imog Harelbeke

plantaardige resten door micro-organismen tot humus. Vergelijk het

bevatten dikwijls nog heel wat ferro- en non-ferrometalen zoals ijzer,

met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode

zink, koper, aluminium, ... Om ook die materialen te kunnen recupe-

planten zich omvormen tot donkerbruine vruchtbare bosgrond. Dit van

reren, alvorens de asse wordt gestort, installeerde Imog in Moen een

nature traag verlopend proces kan versneld worden door het optimali-

bodemopschoningsinstallatie. Zo kunnen we uit 10 kg verbrandings-

seren van verschillende parameters. Zuurstof, water en warmte beïn-

asse nog 1 kg ferro en non-ferro recupereren.

vloeden de microbiële activiteit. Imog verwerkt jaarlijks zo’n 25 miljoen
kg groenafval uit de regio. Het groen materiaal wordt eerst gehakseld,
daarna op hopen gezet en bedekt met een ademend membraan. De

en een hout- en grof vuilsortering. Grof vuil en houtafval worden

temperatuur onder het doek loopt zo hoog op dat alle ziektekiemen

maximaal gesorteerd in verschillende fracties zoals metalen, hout,

en onkruidzaden gedood worden. Bovendien beschermen de mem-

kunststoffen, groenafval, brandbare stoffen enz. om zoveel mogelijk

branen het groen materiaal voor uitdroging of overvloedige regenval.

materiaal te recupereren en minimaal te storten.

Intussen wordt het materiaal regelmatig gekeerd om te beluchten. Na
4 maanden is de compost rijp om afgezeefd te worden.
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Het resultaat is compost met Vlaco-label, dat gegarandeerd vrij is
van ziektekiemen en onkruidzaden. De compost is verkrijgbaar in
handige zakken van 40L, maar je kan ook volle containers of Big Bags
van 1m³ aan huis laten leveren. Van hier uit biedt Imog ook een duurzame potgrond aan waarbij het veensubstraat werd vervangen door
de eigen Imog-compost.

Afval, bron van grondstof
In 1985 startte Imog met de inrichting en uitbating van een deponie in
Moen. Het afvalwater van de deponie wordt met rietplanten natuurlijk
gezuiverd. In het kader van de nazorg plantte Imog ook ruim 4300
fotovoltaïsche cellen op de al afgewerkte delen van de deponie. BoZondag 2 oktober van 10u tot 17u
Imog Moen Sint-Pietersbruglaan 1|8552 Moen

Daarnaast beschikt Imog Moen ook over een materialencentrum

venop andere afgewerkte delen wordt onderwaterbodem gedroogd,
in samenwerking met Jan De Nul-Envisan. De aanvoer verloopt via
de eigen laad- en loskade. De site in Moen is omgeven door een
groenscherm om haar zo beter in de omgeving te integreren. In het
aanwezige afval van de reeds afgewerkte deponie is nog steeds een
deel organisch materiaal aanwezig. In die zuurstofloze massa begint
dit organisch afval te gisten. Tijdens dit proces wordt stortgas gevormd. Dit biogas wordt door Imog onttrokken en omgezet in groene
elektriciteit en hernieuwbare warmte.
De restwarmte wordt onder andere ingezet voor het drogen van biomassa zoals compostsnippers.

compost
brengt leven
in je tuin
compost

Compost is een duurzame bodemverbeteraar
met een hoog gehalte aan organisch materiaal
om uitputting en structuurverval te voorkomen.
Compost gebruiken is de kringloop sluiten,
zoals de natuur ons al miljoenen jaren voordoet.
Compost kan de primaire grondstof turf bij de
samenstelling van potgrond vervangen.

voordelen

Bodemstructuur

Bodemleven

» betere drainage
» meer poriën voor zuurstof
» voorkomt erosie
» betere wortelontwikkeling

De ideale bodem heeft een

Het bodemleven speelt een

kruimelstructuur, humus

essentiële rol bij de opbouw van de

heeft een belangrijke rol in

bodemstructuur en bij het vrijmaken van

de vorming hiervan.

de plantenvoeding. Een gram tuingrond
bevat miljarden micro-organismen.

bodemstructuur

bodemdeeltje
(klei, leem, zand)

» rijker bodemleven
» resistenter tegen ziektes
» verhoogt de vruchtbaarheid
» meer nutriënten aanwezig
» traag werkende meststof

Ook springstaartjes, mijten en wormen

De poriën van een gezonde

komen in grote aantallen voor in

bodem bevatten een belang-

gezonde grond.

rijke voorraad water, voedsel
(organische stof) en zuurstof.

toegepast
Bomen en
struiken

Tuinaanleg
2

Werk 20 tot 40l / m
10 tot 30 cm diep in.

Vul het plantgat met
een mengsel van
gewone grond en
20% compost.

Siertuin
2

5l / m oppervlakkig
inwerken of 20l / m2
tot 20 cm diep voor
meerjarigen.

Gazon

Moestuin

Bloembakken

Een halve cm fijne
compost in het najaar
over het gazon
strooien, houdt mos en
onkruid tegen.

Bladgroenten verdragen
5l / m2 compost, voor
kolen, pompoenen,
komkommers en tomaten ga je tot 15l / m2.

Meng een deel
compost met 2 delen
gewone grond.

Dit jaar stellen we op Open Bedrijvendag de producten die ontwikkeld werden met compost in de kijker, zoals diverse soorten potgrond.

Volg de gratis
compostworkshop op
zaterdag 1 oktober

compost

compost zelf
Af te halen
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Compost en compostgebruik staan tijdens onze

Zakje (40L)

Aanhangwagen (per ton)

Open Bedrijvendag in de kijker. Wie meer wil

€3

€17,5

Potgrond zakje (50L): €6

Potgrond aanhangwagen (per ton): €140

weten over dit “zwarte goud” kan op zaterdag 1
oktober tussen 10u en 12u een workshop volgen
waarbij Vlaco-lesgevers je alles vertellen wat je
moet weten over compost en het gebruik van
compost in je tuin. De workshop is gratis, maar

compost aan huis
geleverd

inschrijven is verplicht.

Interesse?
Zet dan deze datum met stip in je agenda:
Workshop compost – zaterdag 1 oktober van 10u-12u in Imog Moen,
Sint-Pietersbruglaan 1| 8552 Moen 
En schrijf je in via 0800/99 827 of mail naar communicatie@imog.be

Bigbag (1m³)

Container (10 ton)

€30

€145

Potgrond bigbag: €80

Potgrond container (per 10 kub): €660

Terug naar
school
1

De schoolbanken zijn opgewarmd, de lockers gevuld, het schoolleven is alweer volop aan de gang.
Hopelijk ligt de school er nog steeds even netjes bij als op 1 september: geen snoeppapiertjes op de
grond, geen kauwgom onderaan de bank, geen turnzakken bovenop de lockers,... Merk je hier en daar
toch nog wat heikele punten, dan weet Imog misschien raad.

2

3

Da’s Proper
Drie mogelijke werkvormen (quiz, debat en rollenspel) proberen
jongeren een inzicht te laten krijgen over de afvalproblematiek.
De quiz vormt een korte, maar krachtige aanzet om dieper in te
gaan op afvalbeheer. Bij het debat krijgen de leerlingen eerst een
introductiefilmpje te zien en worden ze uitgedaagd om met hun
medeleerlingen in debat te gaan rond enkele stellingen. Tijdens het
rollenspel speelt iedere leerling de rol van een betrokken partij uit

Wat is er aan de hand
in Viesvuilland

een gemeente die een nieuw afvalpark plant. Ze leren verschillende
afvalverwerkingsvormen kennen en proberen tot een goed besluit
te komen door het afwegen van voor- en tegenargumenten.

De prins(es) van Viesvuilland belandt in de kleuterklas en vraagt

LABO

de kleuters te helpen het afvalprobleem in Viesvuilland op te los-

Leren afval beheren op school (LABO) kaart afval aan. Iedereen

Doelgroep: 3e tot en met 6 e jaar secundair onderwijs

sen. Op een speelse manier gaat iedereen aan de slag om het

produceert het, maar hoe raken we het weer kwijt? Via interac-

Duur: keuze uit (een combinatie van) workshops van

afval te sorteren. Ze denken ook na over oplossingen om afval

tieve werkvormen en met heel wat educatief materiaal komen

1 tot 3 lesuren (of een halve dag)

op school te voorkomen.

alle treden van de Ladder van Lansink aan bod: voorkomen,
hergebruiken, recycleren, verbranden en storten.

www.dasproper.be

Doelgroep: 1 tot 3 kleuterklas
e

e

Duur: 1e kleuterklas: 30 minuten
2 en 3 kleuterklas: 50 minuten
e

e

www.viesvuilland.be

Doelgroep: vanaf 2e graad lager onderwijs
Duur: 120 minuten

www.labovorming.be

Jobhappening

OP vrijdag 30 september

tussen 14u en 17u
Sint-Pietersbruglaan 1 | 8552 Moen

Is een uitdagende job met veel verantwoordelijkheden

afval. • Recyclageparkwachter. • Kleinere taken binnen diverse

gierecuperatie in Harelbeke. Hij/zij voert eerstelijnsherstellingen uit

iets voor jou? Zoek je afwisseling in je job? Hou je er van

exploitaties van Imog zoals onder meer kleinere onderhouds-

met als doel de installatie draaiende te houden, dit zowel mecha-

mensen te informeren of draag je het milieu een warm

werkzaamheden

nisch als elektrisch.

hart toe? Dan is een job bij Imog wat je zoekt.
De Bestuurder Zwaar Materieel

De Systeem Engineer

Klinkt dit alles als muziek in de oren, kom dan op vrijdag

werkt met divers rollend materieel en controleert de aanvoer

staat in voor het up to date houden van hard- en software en het

30 september (14u tot 17u) naar de Imog Jobhappening op de

van afval door klanten. Hij/zij verzorgt het intern transport en

opvolgen en bewaken van hard- en software oplossingen. Hij/zij

site in Moen, Sint-Pietersbruglaan 1. Je kan geheel vrijblijvend

kan verschillende installaties van productie bedienen. Hij/zij

bemant de helpdesk ICT. Hij/zij coördineert bepaalde speci-

een kijkje komen nemen en kennismaken met onze specialisten

voert onderhoud en herstellingen uit op het rollend materieel.

fieke toegewezen projecten op vlak van ICT zoals detecteren van

ter zake.

Ook werk hij/zij polyvalent mee aan eenvoudige opdrachten bij

behoeften bij klanten, draaiboeken opmaken en initiëren, allerlei

andere ploegen of afdelingen.

procedures uitvoeren,… Ook is hij/zij verantwoordelijk voor het

Via een persoonlijk gesprek wordt de inhoud van de gekozen

analyseren, onderzoeken, adviseren en implementeren van nieuwe

job besproken en een rondleiding toont je jouw toekomstige

De Hulpparkwachter*

werkomgeving.

staat in voor het onthalen en informeren van burgers en ex-

Functiebeschrijvingen
van de 5 vacatures

ternen. Hij/zij kan goed communiceren en samenwerken. Hij/
zij wijst opdrachten toe aan internen en externen. Hij/zij houdt
toezicht en garandeert de veiligheid op het recyclagepark. Ook
doet hij/zij de opvolging van de administratie en staat hij in voor

De Losse Arbeider

het onderhoud van het park.

werkt zowel op de site als buiten de site in de diverse exploitaties met de volgende werkopdrachten: • Sorteercabine van de

De Process Control Engineer of PCE

houtopschoningsinstallatie en het algemeen onderhoud. • Sor-

garandeert de continuïteit van het productie-proces op een

teercabine van de compostering en het algemeen onderhoud. •

veilige en efficiënte manier, dit zowel vanuit de controlezaal als in

Beladen bij het ophalen van tuinafvalbakken. • Overslag van af-

de installatie. Hij/zij staat in voor de opvolging en het beheer van

gedankte elektrische apparaten. • Overslag van klein gevaarlijk

het productieproces van de verbrandings-installatie met ener-

ICT-behoeften.

Voor onmiddellijke
indiensttreding
•

Losse arbeider

•

Bestuurder zwaar materieel

•

Hulpparkwachter *

•

Process Control Engineer

•

Systeem Engineer

*ook jobstudenten en gepensioneerden zijn welkom.
Dit voor het invullen van tijdelijke korte opdrachten.
Steeds op afroep op interimbasis.

Nieuw

Voortaan 3 verschillende houtfracties

Hout op onze recyclageparken wordt voortaan
niet meer in 2 maar in 3 verschillende fracties ingezameld.
• onbehandeld hout
• behandeld en samengesteld hout voor recyclage

breken

• behandeld en samengesteld hout voor energie
Door recente evoluties kan immers een deel van het behandeld hout worden ingezet als grondstof voor recyclage. Bij je volgend bezoek aan het recyclagepark
zal je dus een nieuwe container ontdekken. Hier kunnen meubels, schrijnwerk
zuiveren

verzamelen

en naakte platen ook terecht. Opgepast echter met exotische houtsoorten en
gemelamineerde spaanplaat (meubelpanelen met een laagje melamine): deze
horen thuis in de container “behandeld en samengesteld hout voor energie”.
Onbehandeld hout en behandeld en samengesteld hout voor recyclage kunnen
opnieuw als grondstof worden ingezet. De grotere spaanders onbehandeld hout,

grondstof

worden ingezet door de spaanplaatindustrie, waar nieuwe materialen worden
gemaakt voor de meubelindustrie.
Behandeld en samengesteld hout dat niet kan worden ingezet als grondstof,
kan wel worden omgezet in brandstof voor energie elektriciteitscentrales. Het

VERKLEINEN

verbrandingsrendement in die centrales stijgt en er wordt op kostbare natuurlijke grondstoffen bespaard.
BRAndstof

Om je volgend bezoek aan het recyclagepark wat te vereenvoudigen zetten we
alvast de vernieuwde sorteerregels hieronder even op een rij.

Hout is
goud waard!
1 	Onbehandeld hout
Hiertoe behoort niet-geschilderd timmerhout zoals
planken en dakgebinten of verpakkingshout zoals paletten, bekistingshout en houten kabelhaspels

2 	Behandeld en samengesteld
	hout voor recyclage
Hieronder verstaan we schrijnwerk zoals massieve
ramen en deuren, trappen en plinten en parketvloer
zonder lijm. Ook naakte spaanplaat, OSB, Multiplex en
Triplex of meubels zoals bedden, stoelen, tafels, zetels
en kleerkasten (zonder bekleding in leer, stof en glas)
behoren tot deze categorie.

3 	Behandeld en samengesteld
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Ook schoon genoeg van zwerfvuil

	hout voor energie

19-25 september: Week van de handhaving

Gelamineerde spaanplaat, laminaat, MDF en werfhout
zoals bekistingsplaten en panlatten vallen onder deze
categorie. Hard- en softboard zoals geperst karton,
de bodem van fruitkistjes en de achterkant van zelf-

Wie zijn afval op de grond gooit, riskeert een sanctie. Dat is algemeen geweten. Toch zijn er
nog altijd mensen die afval helaas niet in de vuilnisbak gooien.

bouwkasten behoren hier eveneens toe, alsook exo-

Uiteraard is de strijd tegen zwerfvuil een altijddurende strijd, maar in de week van de handhaving

tisch hardhout zoals Teak, Bankirai, Merbau, Asobe

kijken we extra toe op het naleven van de regels. Help jij ook mee? Zwerfvuil bestrijden is een

en Afzelia.

zaak van iedereen; het schaadt de natuur én het kost de Vlaamse gemeenschap jaarlijks meer dan
60 miljoen euro. En zeg nu zelf, afval in de vuilnisbak gooien is een kleine daad met een groot
resultaat!
Overtreders zijn gewaarschuwd! Heel wat toezichthouders zullen berispen en/of beboeten. Help
met ons mee en spreek vervuilers aan. Alleen door samen overtreders een halt toe te roepen en
afval in de vuilnisbak te gooien, maken we werk van een proper West-Vlaanderen.

spoorwegdwarsliggers, treinbiels, afbraakhout met
metalen onderdelen > 10 mm, geïmpregneerd hout:

VOOR

tuinmeubels, carport, tuinhuis, pergola, speeltuig,

oeg.be

oongen

ww.sch

FO: w
MEER IN

tuinscherm, telefoonpaal, rot hout

imo

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd en chloorvrij gebleekt kringlooppapier
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