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Woord van

het bestuur
We merken het al een tijdje intussen: afval leeft. En dat is goed.
De bewustwording rond afval en vooral ook de impact, preventie
en oorsprong ervan wordt steeds groter. Voor producenten
en leveranciers, maar ook voor ons als afvalintercommunale
is het vaak een uitdaging. Zo zijn de introductie van de nieuwe
restafvalzak en de vernieuwde tarieven op de recyclageparken
een grote aanpassing geweest, maar de inspanningen wegen niet
op tegen de resultaten.
De schrik die er initieel inzat bij sommigen, heeft intussen plaats
gemaakt voor begrip en goesting om er voor te gaan. Dat vertaalt
zich ook in een goede sorteerreﬂex, wat op zijn beurt dan weer
een gunstig eﬀect heeft op je eigen afvalkost. Om ervoor te zorgen
dat iedereen mee is met het nieuwe afvalverhaal, geven we in
deze afvalkrant nog wat extra uitleg over de grootste wijzigingen.
Wij zijn alvast content en we hopen van jullie hetzelfde. Samen
gaan we voor minder afval. Merci!

Ik ga bewust met afval om
Een duurdere restafvalzak hoeft niet voelbaar te zijn. Imog voerde in 2018 een grootschalige analyse van de restafvalzakken uit in
onze regio. Daaruit bleek dat elke inwoner jaarlijks 26,5 kg recycleerbaar afval bij het restafval stopt. Dat gaat onder meer over pmd,
papier & karton, textiel, glas, vervallen medicatie enz. Verder bleek er ook nog 28,2 kg pure voedselverspilling in het restafval te
zitten zoals etensresten en ongeopende producten buiten de vervaldatum. Als we ons beste beentje voorzetten kunnen we gerust
met minder restafval!

Tines tips voor een kleinere restafvalzak
Carl De Donder

Rik Soens

Marc Doutreluingne

1e ondervoorzitter

Voorzitter

2e ondervoorzitter

1. Voer een restjesdag in
“Ik heb een hekel aan het weggooien van voedsel. Daarom voer
ik op het einde van de week een restjesdag in. Alle restjes van de
week, bewaar ik op één schap in de koelkast, zo is het voor mij
duidelijk wat ik zeker niet mag vergeten. Wat op het einde van de
week overblijft, belandt op mijn bord, het lijkt dan wel een soort
tapasavond.”

SORTEERPUZZEL
Puzzel de pmd-zak en de foliezak in
elkaar met de juiste inhoud.

2. Start met composteren
“Wie graag vers kookt, heeft veel groente- en fruitafval. Bij veel
mensen belandt dit in de restafvalzak, maar niet bij mij. Ik heb
een tuin met daarin een compostvat. Echt groene vingers heb ik

Weet jij wat er in de pmd- en de foliezak hoort en wat niet?
Zet de cijfers van de toegelaten voorwerpen bij de juiste letter
en maak de puzzels compleet. Bekijk de sorteerregels op
www.imog.be/pmd
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3. Sorteer op elke verdieping
“Op het gelijkvloers heb ik een vuilnisbakje voor pmd, een doos
voor papier & karton en een bak voor het glas. Op de bovenverdieping gooide ik in de badkamer en in de slaapkamer alles in 1
vuilnisbak en belandde alles bij het restafval. Nu heb ik ook een
mini-sorteereilandje op de bovenverdieping en kan ik daar alles
al sorteren zodat het niet bij het restafval belandt.”
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Weet jij wat er
in de foliezak
hoort?
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niet, maar het composteren lukt. En zo vermijd ik wekelijks kilo’s
restafval.” Wil je een compostvat of -bak aankopen, mail naar
info@imog.be, bel naar 0800 99 827 of vul het invulformulier in
op de website www.imog.be.
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De oplossing vind je achteraan deze afvalkrant.
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Het recyclagepark onder de loep
Sinds 1 september is er heel wat veranderd op onze recyclageparken. Door de duurdere restafvalzak is sorteren goedkoper geworden.
We werken nu met 3 tarieven en 3 kleurgroepen. Het afval in de groene afvalgroep is gratis. Voor het afval in de oranje afvalgroep betaal je € 0,04/kg.
Het afval in de rode afvalgroep is te vermijden, want daarvoor betaal je € 0,20/kg. Om je nog wat meer wegwijs te maken op onze recyclageparken,
lees je hier tal van tips en weetjes om je bezoek aangenamer te maken.

Heb je al gehoord van onze nieuwe fracties op de recyclageparken?
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4Recycleerbaar hout*
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In deze container horen

In deze container horen
…onbehandeld hout zoals
timmerhout vb. planken of
verpakkingshout vb. paletten

…alle kaarsresten zowel
gekleurd als niet-gekleurd,
geparfumeerd, bewerkt, enz.

…behandeld en geschilderd hout
zoals houten meubels zonder bekleding,
zoals naakt plaatmateriaal vb. spaanplaat, OSB, multiplex, zoals schrijnwerk
vb. deuren, trappen, plinten

zo weinig mogelijk
verpakking zoals schalen,
potten in aardwerk, glas,
plastic, plastic zakken,
houten of metalen
onderdelen.
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geen exotisch hardhout, gelamineerd
hout vb. bouwpakketmeubels, snoeihout of boomwortels
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In deze container horen
Ytong blokken

• geen elektriciteitsleidingen,
rooﬁng of asbest
• moet zo weinig mogelijk
gips bevatten
• moet een beperkt
vochtgehalte hebben

*
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In deze container horen

…standaard gipsplaten (ook roze
en groene), gipsvezelplaten,
gipstegels en gipsblokken,
gipspleisters, zakken gipspoeder

geen gipsplaten met bekleding,
cementplaten, pleister met kalk of
paardenhaar

Wist je dat?
…
…
…

…
…

papier en karton voortaan in dezelfde container gegooid mogen worden?
bloempotjes en bloempottrays niet meer apart ingezameld worden op het recyclagepark,
maar nu in je blauwe pmd-zak horen?
asbestcement alleen veilig verpakt afgeleverd mag worden op het recyclagepark?
Je kan 2 soorten verpakkingsfolies aankopen op alle recyclageparken die asbestcement inzamelen.
plastic zak (120 x120 cm): €1,80/stuk
plastic buisfolie (120 cm): €1,50/lopende meter
je als gezin jaarlijks een vrijstelling hebt van 500 kg zacht groen en 200 kg asbestcement?
je die vrijstelling alleen maar kan activeren door bij het binnenrijden de vrijstelling
aan te duiden op de zuil aan de inweegbrug?

6 NIEUWE FRACTIES
De nieuwe fracties “herbruikbaar klein gerief”, “herbruikbaar sport
en speelgoed”, “kaarsvet” en “recycleerbaar hout”. Zijn allemaal
te vinden in de groene groep en zijn dus gratis. De fracties “cellenbeton” en “gips” vind je terug in de oranje groep. Hiervoor
betaal je €0,04/kg. Door al deze materialen in de juiste container
te sorteren, bewijzen we onze afvalrekening en het milieu een
mooie dienst. Want hergebruik en recyclage zijn nog altijd beter
dan verbranden of storten.

*Niet op alle recyclageparken aanwezig.
Raadpleeg www.imog.be voor meer info.

Een goed recyclageparkbezoek
vraagt een goede voorbereiding
1. Sorteer je afval op voorhand volgens de 3 kleurgroepen.
Maar al te vaak wordt een bezoek aan het recyclagepark
gepland tussen het opruimen en klussen door en wordt het
afval snel-snel in de auto of aanhangwagen geladen. Maar
wie met ongesorteerd afval op het recyclagepark komt, verliest heel wat tijd omdat je het ter plaatse moet sorteren en
in de juiste container gooien. Dit veroorzaakt wegversperringen voor andere parkbezoekers. Daarom is het beter om
afval en materialen zoveel mogelijk op voorhand te sorteren.
Zo wordt het recyclageparkbezoek heel wat aangenamer,
ook voor de andere bezoekers.

4. Om de recyclageparken niet onnodig te belasten, werken we met een minimumtarief van €2 voor de afvalfracties uit de oranje en de rode groep. Dat wil zeggen dat je best pas naar het recyclagepark komt als je
meer dan 10 kg afval hebt uit de rode groep (€0,20/kg)
of meer dan 50 kg afval uit de oranje groep (€0,04/kg).
Ga je naar een recyclagepark waar je kan tussenwegen zoals
op het park in Harelbeke, dan wordt het minimumtarief van
€2 berekend op zowel de afgeleverde fracties uit de oranje
als de rode groep. Daarnaast kan je een autoweegbrug niet
vergelijken met een keukenweegschaal. Het minimumtarief
van €2 vangt eventuele weegtoleranties en klimatologische
omstandigheden op.

2. Neem zeker je elektronische identiteitskaart (eID) mee. Die
heb je nodig bij het binnen- en buitenrijden, bij elke weging
op de weegbrug en bij de betaling aan de betaalautomaat.
Op die manier kunnen we op een objectieve manier meten
hoeveel en welk soort afval je meebrengt en betaal je enkel
voor je eigen afval.
3. De recyclageparken van Deerlijk, Harelbeke, Heule, Rollegem, Maandagweg Kortrijk, Kruishoutem, Zingem, SpiereHelkijn, Waregem, Beveren-Leie, Wielsbeke, Zwevegem en
Moen zijn intergemeentelijke recyclageparken (IGRP). Dat wil
zeggen dat inwoners van deze gemeenten op elkaars park
terecht kunnen. Bekijk de ruime openingsuren en kies naar
welk park je wil gaan. Vermijd als het kan de drukste parken
op de drukste momenten zoals op zaterdagvoormiddag.

Niet-bereid groente- en
fruitafval in je tuinafvalbak!
Wie een tuinafvalbak huurt bij Imog kan er heel wat zacht tuinafval, zoals
gras, haagscheersel, bladafval, enz. in kwijt. Vanaf januari 2021 gaat Imog een
stapje verder. Dan mogen tuinafvalbakklanten naast het gewone tuinafval ook
afval uit de moestuin via de tuinafvalbak aanbieden. (niet-bereid groente- en
fruitafval) Voorlopig is dit een proefproject voor 1 jaar dat bij positieve evaluatie
zal worden verlengd.

Inwoners van Kuurne en Avelgem kijken voor de juiste tarieven best naar
www.imog.be/afval-inzamelen/recyclageparken-in-detail/
Voor de recyclageparken van Kortrijk is reserveren noodzakelijk via 1777 of online.

WEL

Fijn tuin- en snoeiafval \ Bladeren \ Gras
\ Onkruid (zonder aarde) \ Haagscheersel
\ Versnipperd snoeihout \ Kleine takken
\ Kamer- en tuinplanten (zonder aarde) \
Haagscheersel \ Versnipperd snoeihout \
Kamerplanten \ Tuinplanten (zonder aarde)

Wil je vanaf 2021 ook een tuinafvalbak huren? Vind meer info op
www.imog.be/diensten-en-educatie/voor-gezinnen/tuinafvalbak/
en bestel je tuinafvalbak online.

Tuinafval = siertuin én moestuin

Vanaf begin januari 2021 kan je in de container “zacht groen” naast afval uit de siertuin ook afval
uit de moestuin kwijt. Opgeschoten of verdorde planten, bladeren van kolen, rot of gestoken fruit
van je fruitboom, aardappelloof, enz. het mag allemaal in de container voor zacht groen. Deze
container behoort tot de oranje groep. Dat wil zeggen dat je voor het afval dat je daarin gooit
€0,04/kg betaalt. Denk er aan om bij het binnenrijden je vrijstelling voor zacht groen aan te duiden
op de zuil aan de inweegbrug. Elk gezin heeft jaarlijks een vrijstelling voor zacht groen van 500 kg.
TIP: Hoe herken je het verschil tussen zacht groen en hard groen? Zacht groenafval is tuinafval
dat je met een grasmaaier of een (elektrische) haagschaar kan snoeien. Het gaat om gras, bladafval, haagscheersel, snijbloemen, afval uit de moestuin of siertuin enz. Voor deze fractie heeft elk
gezin een jaarlijkse vrijstelling van 500 kg. Hard groenafval is stevig snoeiafval zoals snoeihout
en is een gratis afvalfractie. Let op, boomwortels horen niet bij hard groenafval, maar wel bij de
oranje fractie “boomstronken”.

+ Nu ook
Niet bereid:
Fruit \ groenten \
noten \ aardappelen

NIET

Bereide groenten \ Gekookte aardappelen \
Sauzen, vet en oliën \ Broodresten \ Eieren,
eierschalen \ Theezakjes en koﬃepads \
Timmerhout \ Vlees- en vis- of schaaldierresten \ Kattenbakvulling en vogelkooizand
\ Mest van huisdieren \ Stof uit de stofzuiger
\ Wegwerpluiers \ Aarde en zand \ Kurk \
Asresten en houtskool \ Dikke takken
Boomwortels \ Graszoden

Waarom zijn de
restafvalzakken nu ook
al weer verkleind?
Om bewuster met afval om te gaan wordt één keer per legislatuur de prijs van de restafvalzak aangepast. Deze keer is er vanuit de ergonomie voor de ophaler, die dagelijks meer
dan 10.000 kg heft, een deel van de prijsstijging vertaald in een kleinere zak. We merkten
namelijk dat met de ruimere sorteerregels bij PMD, de restafvalzakken zwaarder worden.
Deze norm van 60 liter is analoog met de inhoud van de pmd-zak en wordt in de meeste regio’s als standaard gebruikt. De zakhouders voor pmd-zakken passen dus ook
voor de restafvalzakken. Vaak helpt het om de zak een kwartslag te draaien en die
zo over de ring te trekken. Begin door achteraan de zak voldoende hoog te trekken,
daarna plaats je vooraan per hoek de zak over de ring. Maar de centrale keuze was
het toepassen van ‘de vervuiler betaalt’ en de werkomstandigheden voor de ophalers.
*In Kruisem worden diftar-bakken gebruikt voor het restafval.

Download
Recycle! OphaalDownload
Dé app voor correct
sorteren en recycleren

Recycle!

Persoonlijke kalender
Kom via notificaties te
weten wanneer afval aan
huis wordt opgehaald.

kalender 2021

RECYCLAGE VAN WERK- EN TUINGEREEDSCHAP FACTS & FIGURES
GEMIDDELD BESTAAT ONS TUIN-EN
WERKGEREEDSCHAP UIT

Naar goede gewoonte vind je de afvalkalender
vanaf half december en nog vóór de kerstvakantie
in je brievenbus terug. Toch geen gekregen?
Vraag er eentje aan via je gemeente of via Imog
(info@imog.be).
Voor inwoners van Kortrijk en Waregem!
De ophaalzones zijn geoptimaliseerd als onderdeel van een nieuw mobiliteitsplan Kijk dus goed
in de stratenlijst om te zien in welke ophaalzone
je straat valt.

18% PLASTIEK
16% OVERIGE

57%

MATERIALEN

IJZER

9% KOPER
SAMENSTELLING VAN ENKELE APPARATEN MASSA IN PROCENT
IJZER 51 %
PLASTIEK 30 %
KOPER 19 %

SCHUURMACHINE

IJZER 57,1 %
PLASTIEK 36,4 %
KOPER 2,2 %
ALUMINIUM 3,5 %
OVERIGE 0,8 %

GRASMACHINE

BOORMACHINE

IJZER 43 %
PLASTIEK 22,8 %
KOPER 21, 4 %
ALUMINIUM 11 %
OVERIGE 0,8 %

GRONDSTOFFEN WORDEN STEEDS SCHAARSER
2010

Inzamelpunten

Ontdek alle recyclageparken
en inzamelpunten
in je buurt.

2020

2030

2040

2050

ZINK
ZILVER
GOUD
KOPER
Resterende jaren als de productie aan het huidige tempo doorgaat
Resterende jaren als de productie stagneert

LEGENDE

IN ELEKTRISCH TUIN- EN WERKGEREEDSCHAP
IS VOORAL DE GRONDSTOF KOPER AANWEZIG

Recycle! weet alles van afval. Waar staat de
dichtstbijzijnde glasbol? Wanneer zet ik het
oud papier buiten? Waar blijf ik met mijn oude
batterijen? De antwoorden zitten in jeSorteergids
broekzak,
Hulp nodig bij het
dankzij Recycle!

sorteren ?
De sorteergids
helpt je op weg.

Recycle! is een gezamenlijk initiatief van Bebat
InFost
samenwerking
met Bebat van
en Recupel.
en
Plus met de medewerking
Imog.

De app Recycle! nu ook
voor de tuinafvalbak
Wie een tuinafvalbak heeft, wordt nu ook verwittigd via de app als je je tuinafvalbak moeten buiten plaatsen. Super handig! Naast al die handige
info over de ophalingen vind je op de app ook de
openingsuren van de recyclageparken, de locaties
van glasbollen en textielcontainers en interessante
sorteertips in de sorteergids. Download de app via
Google Play of via de Apple App Store.

21,4 %

4%

10,2 %

0,6 %

Gemiddelde hoeveelheid koper in een boormachine is hoger dan in
andere elektrische apparaten.

KOPER EN IJZER ZIJN 100% RECYCLEERBAAR
2,5 kg

535 gr

308.000 boormachines
gerecycleerd (2019)

1,075 kg

29

26

CU

FE

KOPER

IJZER

331 ton ijzer 165 ton koper

HERWONNEN

BOORMACHINE

VOORBEELD BOORMACHINE: WAT RECYCLEREN
WE NU EN WAT IS HET SLAPEND POTENTIEEL?

OPLOSSING
SORTEERPUZZEL

AANTAL GERECYCLEERDE BOORMACHINES EN HET SLAPEND POTENTIEEL

308.000 afgedankte
boormachines gerecycleerd
86.000 potentieel te recycleren
(liggen kapot thuis)

Waar horen de andere voorwerpen dan bij?
Bij het restafval.

SLAPEND POTENTIEEL KOPER
46 ton
potentieel

29

Nummer 12, 13, en 19
Wegwerphandschoenen, plastic speelgoed en
een wegwerp mondmasker zijn geen verpakkingen en horen dus bij het restafval.

SLAPEND POTENTIEEL IJZER

CU

26

KOPER

165 ton
gerecycleerd

FE
IJZER

331 ton
gerecycleerd

92,5 ton
potentieel

Nummer 4, 5, 9 en 18
Een medicijnblister, een fruitsapzakje een chipskoker en een koﬃeverpakking bestaan allemaal
uit meerdere afvalsoorten zoals plastic, papier,
aluminium. Het zijn dus samengestelde verpakkingen die niet gerecycleerd kunnen worden.
Daarom horen ze bij het restafval.

HOEVEEL ELEKTRISCH WERK-EN TUINGEREEDSCHAP RECYCLEERDE RECUPEL IN 2019

Nummer 17
Een isomoschaaltje kan niet meer gerecycleerd
worden en hoort dus bij het restafval.

TOTAAL
VERWERKT

NUTTIGE
TOEPASSING

NIEUWE
GRONDSTOFFEN

4.379.091 kg

3.906.952 kg

3.322.579 kg

76% RECYCLAGE:
NIEUWE, BRUIKBARE
GRONDSTOFFEN

13% VERBRANDING
MET ENERGIERECUPERATIE

89%

NUTTIGE

TOEPASSING

RECYCLEER JE WERK- EN TUINGEREEDSCHAP
OP DE JUISTE MANIER

GEREEDSCHAP

SAMEN GAAN WE VOOR 100%
GERECYCLEERD WERK- EN TUINGEREEDSCHAP
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Kortrijksesteenweg 264 | 8530 Harelbeke

De Afvalkrant wordt gedrukt op 100%

Tel. 0800 99 827 (gratis) | www.imog.be

gerecycleerd en chloorvrij gebleekt

info@imog.be | Fax. 056 71 09 85
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