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Woord van

het bestuur

Wat was dat
over die leuke prijzen?

Met enige trots stellen we het gloednieuwe webplatform
30procentminder.be voor. Waarom 30 procent minder? Imog
en MIROM Roeselare lieten een analyse uitvoeren van de restafvalzak. De resultaten waren verbluﬀend: in de afvalzak is er nog
circa 24% aan recycleerbaar materiaal aanwezig, zaken die je zo
goed als gratis kwijt kan via ophaling aan huis, het recyclagepark
of via straatcontainers. Ook heel wat eetbaar voedsel (19%) zoals
brood en ongeopende verpakkingen belandt in de restafvalzak.
30% minder afval halen is dus zeker een haalbare kaart en
sluit aan bij de ambitieuze restafval doelstellingen die Ovam de
gemeenten en hun inwoners oplegt. Restafval is het afval dat
moet worden verbrand of gestort.
Met de campagne ‘30% minder’ helpen we je op weg om je restafvalzak te verkleinen. Met eenvoudige, leuke acties en evenementen of met praktische en eenvoudige tips. Iedereen kan meedoen. Jij dus ook! Al wat je nodig hebt, is een gezonde portie
goesting. Per actie zijn bovendien punten te verdienen, waarmee
je kans kan maken op mooie prijzen. Lees ook eens pagina 3. De
actie waarbij je je tot 1000 kg asbestcement aan huis kan laten
ophalen voor slechts €30 all-in is dan nog steeds geldig.

Wij gaan voor
30 procentminder
jij ook ?
Hoeveel impact zal ik écht maken?
Als 100 mensen starten met composteren
en dat een jaar volhouden, sparen ze
samen meer dan 1050 restafvalzakken
uit. Hoe klein een actie soms lijkt, als
je ze allemaal samen optelt, hebben die
een serieuze impact op het milieu. Door
via de website deel te nemen aan acties, krijg je
een schatting van hoeveel procent je afvalzak is
verminderd. Ook de vermindering van je CO2uitstoot wordt berekend.

Carl De Donder

Rik Soens

1° Ondervoorzitter

Voorzitter

Al meer dan

>1000
deelnemers
nu jij nog!

Restjesschap in je koelkast

Mulch je gras

Restjes groenten, pasta, rijst, vlees of
vis? Voorzie er een schap voor in je
koelkast. Op die manier krijg je een
overzicht van welk voedsel je eerst in
een nieuwe maaltijd kan verwerken.
Het is niet enkel duurzaam, maar het
levert ook originele combinaties en
nieuwe recepten op.

Mulchmaaien: een meerwaarde voor
bodem en tuinier! De mulchmaaier is
een grasmaaier die zodanig gebouwd
is, dat het gras tijdens het maaien wordt
verpulverd én tussen de grasmat wordt
teruggeblazen. Tegenwoordig hebben de
meeste grasmaaiers sowieso een mulchmaaistand. Geen grasbak meer leegmaken en geen grasmaaisel meer afvoeren.

Infotheek
Nuttige tips of inspiratie nodig?
Raadpleeg de infotheek.
Gemakkelijke gerechten om je kliekjes in te
verwerken? Een stap-voor-stapaanpak voor
composteren? Of alle sorteerregels nog eens
op een rijtje? Op de website van 30procentminder vind je een steeds uitbreidende
en gevarieerde databank met praktisch
advies om je restafvalzak te verkleinen.

Wistjedat

Hoe neem je deel?
Via de website 30procentminder.be registreer
je je, en voer je acties uit. Het eﬀect zal zich snel laten
zien: niet enkel zal je restafvalzak krimpen, je zal het ook
merken aan je portemonnee. Want wist je bijvoorbeeld dat
een gemiddeld gezin jaarlijks € 330 aan eten weggooit?
Deelnemen aan acties zoals het maken van broodpudding
of soep kan dat cijfer al doen dalen! Op de website vind je
acties die zich focussen op gezinnen en wijken, maar ook
op verenigingen en scholen.

Veel leesplezier !

Per actie die je correct uitvoert zijn punten
te verdienen. Afhankelijk van hoe groot
de impact is op het milieu of hoe meer
inzet nodig is, is een actie meer
punten waard. Je punten zet je om
in een wedstrijdticket. Zo maak
je kans om op 15 december
2021 één van de prijzen uit de
grote prijzenpot te winnen met
onder meer een elektrische
ﬁets, waardebonnen van De
Kringloopwinkel en zakjes
compost.

… Als je een maand een actie consequent
toepast, die handeling in een gewoonte verandert? Mensen zijn namelijk gewoontedieren.
Een duurzamere levensstijl kan je dus sneller
aanemen dan je denkt! Om je te helpen bij het
creëren van die dagelijkse gewoonten, kan je
aan sommige acties tot wel 6 keer deelnemen
(en meer punten verzamelen).

Textielcontainers
ook voor kapotte kledij
Ook kapotte kledij, leer en schoenen mogen in de textielcontainer. Van het ingezamelde textiel wordt eerst een selectie gemaakt van kledij en accessoires die nog
kunnen gedragen worden. Wat niet wordt
hergebruikt, wordt echter ook als vezels
gerecycleerd.

Repairconnects.org
Een kapotte wasmachine? Of een ventilator waarvan enkel nog de laagste
stand werkt? Meld je defecte elektronica aan via repairconnects.org om
advies en hulp te krijgen bij de herstelling. Kies een herstelorganisatie op de
website en laat een expert uit je buurt
naar het toestel kijken.
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Ingrediënten
300 g oud brood
2 eieren
peper, zout, nootmuskaat
2 kopjes melk
olie of bakboter

Bereiding
✓ Verwarm de oven op 150°C.
✓ Haal de broodkorsten van het brood en laat dit een half uur
drogen in de oven en vermaal ze met de keukenrobot tot paneermeel.
✓ Klop de eieren met de kruiden.
✓ Laat het brood weken in de melk en voeg het eiermengsel toe.
✓ Kneed en rol er balletjes van en haal ze door het paneermeel.
✓ Bak ze goudbruin in de pan

Smakelijk

Eindelijk! Alle plastic verpakkingen
samen in de Nieuwe Blauwe Zak
De blauwe PMD-zak werd meer dan 20 jaar
geleden ingevoerd in België. Met succes,
want nergens wordt meer gesorteerd en
gerecycleerd dan in ons land. Daar mogen
we met z’n allen trots op zijn. Door goed te
sorteren kunnen we gebruikte verpakkingen
immers opnieuw inzetten als grondstof.

Sinds 1 april

Dankzij nieuwe technologische evoluties kunnen
we steeds meer verpakkingen recycleren. Ook
sorteerinstallaties worden moderner. Daarom
kunnen vanaf nu alle plastic verpakkingen in één
blauwe zak. Bij de PMD-verpakkingen horen nu
dus ook alle zachte plastic verpakkingen, die je
voordien apart in de transparante foliezak diende
te sorteren. Al je huishoudelijk verpakkingsafval
kan nu in één zak.

Gebruik transparante zakken niet voor
folies alleen. De nieuwe sorteerinstallaties
zijn voorzien voor alle PMD door elkaar.
Hier mag je met.met andere woorden
ook alle plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankkartons
in aanbieden.
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Schuimschaaltjes en chipszakjes : hoe zit dat nu?
Veel vlees, kip en vis worden verkocht in een zwart, wit of geel schaaltje
dat eruit ziet als schuim. Die schaaltjes worden gemaakt uit een kunststof, genaamd XPS kunststofschuim. Die XPS-schaaltjes mogen wel
degelijk in de PMD-zak. Opgelet! Piepschuim dat je vindt rond elektro
en dat bestaat uit samengeperste bolletjes (isomo of EPS), hoort niet
thuis in de blauwe zak maar breng je gratis naar het recyclagepark!
Chipszakken zijn plastic verpakkingen, waarbij een aluminium kleurtje
op ‘verdampt’ is. Het gaat hier dus niet om een samenstelling van een
plastic laag en een aluminium laag, maar om één plastic laag die gekleurd is. Chipszakken mag je dus sorteren in de PMD-zak.

Vroeger was het neen.
Nu is het ja.

De Nieuwe Blauwe Zak is aangekomen bij Imog, en dus ook in jouw gemeente of stad.
Het verschil met de vorige blauwe PMD-zak? De P staat voortaan niet alleen
voor plastic flessen en flacons, maar voor alle plastic verpakkingen. De M staat
nog altijd voor metalen verpakkingen en de D voor drankkartons. Zo wordt sorteren
nog makkelijker. Alvast bedankt! Meer info op www.denieuweblauwezak.be.

Vroeger was het ja.
En dat blijft zo.

De Nieuwe Blauwe Zak is aangekomen bij Imog, en dus ook in jouw gemeente of stad.

Mogen de doppen op de plastic
essen
en ﬂPMD-zak?
acons
zitten?
Het verschil ﬂ
met
de vorige blauwe
De Pblijven
staat voortaan
niet alleen
voor plastic flessen en flacons, maar voor alle plastic verpakkingen. De M staat
• Ja, je mag de doppen op nog
dealtijd
plastic
ﬂ
essen
en
ﬂ
acons
laten
zitten.
Ze worden
voor metalen verpakkingen en de D voor drankkartons. Zo wordt sorteren
nog makkelijker. Alvast bedankt! Meer info op www.denieuweblauwezak.be.
mee gerecycleerd.

imo

Moet ik de verpakkingen uitspoelen vooraleer ze in de blauwe zak mogen?
imo
• Wassen of uitspoelen van de verpakkingen is in principe niet nodig. De verpakkingen moeten wel goed geledigd zijn.
Waarom mag ik verpakkingen niet in elkaar steken ?

Alles samen wil niet zeggen alles in elkaar
Jouw PMD-zak wordt naar het sorteercentrum gebracht waar de verschillende
plasticsoorten, metalen en drankkartons van elkaar worden gescheiden. De deelstromen worden dan in balen geperst en naar de verwerkingsﬁrma’s gebracht.
Sorteerinstallaties kunnen steeds meer, maar een sorteerinstallatie kan geen zakjes
losknopen of verpakkingen uit elkaar halen. Voor een optimale sortering mag je de
verpakkingen niet in elkaar steken.
Prop dus geen zakjes in zakjes en maak geen stapels van de potjes maar stop alle
verpakkingen los in je blauwe zak. De verwerker van jouw pmd zal je dankbaar zijn.

Moet ik de verpakkingen uitspoelen vooraleer ze in de blauwe zak mogen?
• Wassen of uitspoelen van de verpakkingen is in principe niet nodig. De verpakkingen moeten wel goed geledigd zijn.
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Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat
in asbestcement met cellulosevezels.

dakleien

Vlakke kunstleien in asbest
cement. Grijs materiaal, maar aan
de buitenkant vaak zwart of rood
gekleurd.

BloemBak
Bloem

Vrij dunne asbestcementen
bakken in diverse vormen. Grijs,
maar vaak ook wit gekleurd.
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Ronde of vierkante buizen in
grijs asbestcement.
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Massieve stukken asbestcement, soms
grijs, maar meestal zwart gekleurd.

golfplaaT

Asbestcementen golf
golf
plaat van ongeveer 5 mm
dikte. Lichtgrijs of gekleurd
(zwart of rood).

imiTaTie
marmer

Asbestcementplaat,
meestal zwart met witte
stipjes. Soms ook lichtgrijs of wit.

gevelleien

Vlakke kunst
leien in
asbest
cement.

afvoerBuizen
en goTen
Ronde, meestal grijze
buizen en goten in
asbestcement.

draailingen

Productieafval van asbestcement
riool
riool en waterleidingbuizen, vooral
KapelleopdenBos
in de buurt van Kapelle
gebruikt om opritten te verharden en
terreinen op te hogen.

vloerTegels

Harde, dunne, meestal gevlamde
tegels in asbesthoudend vinyl.
Breken bij buiging. Vaak
bevestigd met asbesthou
dende lijm.

glasal
Toepassing

Vlakke plaat in asbestcement
met een gladde harde bovenlaag.
Uitgevoerd in verschillende kleuren.
Vaak in keukenmeubelen.

Hoe ga je om met asbestcement?
Wat is asbestcement precies ?

Hoe kan ik asbestcement veilig verwijderen?

Asbestcement is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. Tussen 1960-1980 werden asbestvezels op grote
schaal in talrijke producten verwerkt. Tegenwoordig zijn we ons
bewust van de gezondheidsrisico’s van asbestcement. In het kader van een asbestveilig Vlaanderen introduceert Imog enkele
maatregelen om je op een veilige manier op weg te helpen bij het
verwijderen van hechtgebonden asbest. De Vlaamse overheid wil
Vlaanderen tegen 2040 volledig astbestveilig maken. Dat is nodig,
want asbestmaterialen vormen een ernstig gezondheidsrisico als
ze door beschadiging, veroudering of verwering schadelijke vezels
afgeven in de omgeving. De komende jaren zal Imog daarom met
de steun van de OVAM initiatieven nemen om je te helpen bij jouw
asbestverwijderingsproject.

Op de website van Imog vind je verschillende praktische tips en
video’s om asbest veilig te verwijderen. Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen als ik zelf hechtgebonden asbest wil verwijderen? Neem volgende maatregelen bij de verwijdering van
hechtgebonden asbest:
• Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te ﬁxeren.
• Gebruik een stofmasker, minstens beschermingsklasse P3, en
zorg dat het goed aansluit.
• Draag een wegwerpoverall en wegwerphandschoenen. Doe
die nadien buiten uit. Spoel ook je schoenen buiten af.
• Demonteer asbestelementen één voor één met de hand.
Probeer ze niet te breken.
• Maak gebruik van handwerktuigen (schroevendraaier). Gebruik
in geen geval snel draaiende machines, zoals een slijpschijf of
boormachine.
• Gooi asbesthoudende materialen niet naar beneden, maar
breng ze voorzichtig naar de begane grond.
• Verpak het materiaal in een stevige afgesloten plastic zak.

Mag ik zomaar zelf asbestcement verwijderen?
Controleer eerst of je zelf wel het hechtgebonden asbest mag verwijderen, en beantwoord volgende vragen:
• Kan je het materiaal verwijderen zonder het te breken?
• Kan je het materiaal los schroeven met een traagdraaiende
schroevendraaier?
• Lijkt het materiaal nog in goede staat?
• Beschik je over hulp (personen en machines) om de platen in
zijn geheel te verwijderen en naar beneden te brengen?
• Ben je voldoende geïnformeerd?
Is het antwoord op al deze vragen ja? Dan mag je het materiaal effectief zelf verwijderen mits de nodige veiligheidsmaatregelen. In alle
andere gevallen neem je contact op met een erkende aannemer.

Mag zomaar elk type asbest naar het
recyclagepark gebracht worden?
Nee. Enkel goed verpakt hechtgebonden asbest mag naar het
recyclagepark gebracht worden. Hechtgebonden asbestcement
is asbest waarbij de vezels vast zitten in het dragermateriaal. Dit
kunnen golfplaten, dakleien, geveltegels, buizen, schoorstenen of
bloembakken uit asbestcement zijn. Ook asbesthoudende vloerbekleding of rooﬁngproducten behoren tot het hechtgebonden asbest. De aanvoer van niet gebonden asbest zoals, asbestkoord, leidingisolatie en asbestbevlokking op het recyclagepark is verboden.

Inpakmateriaal
Imog biedt 2 soorten inpakplastics aan. De uiteinden kleef je dicht
met tape.
• plastic zak asbestcement: 120cm x 120cm: €1,8 per stuk, goed
voor ongeveer 4 platen.
• buisfolie asbestcement: 120cm breedte: €1,5 per lopende meter
Opgepast : bij aanvoer moet je de asbestcement zelf in de container plaatsen. Een plaat weegt vlug 25 kg. Breng je onverpakt asbestcement aan, dan krijg je geen toegang tot het recyclagepark.

Waar kan ik heen met
het hechtgebonden asbestcement?

Wordt asbestcement ook thuis opgehaald?

Het hechtgebonden asbest dat je zelf veilig hebt verwijderd, mag
je LUCHTDICHT VERPAKT in de doorzichtige folie of zak naar het
recyclagepark brengen. Elk gezin kan per jaar 200 kg gratis aanvoeren, daarna betaal je 0,20/kg. Meld je aan bij de recyclageparkwachter die je vervolgens zal begeleiden naar de juiste container. Leg het materiaal voorzichtig in de container.

Jazeker, Imog haalt ook gebonden asbestcement op aan huis.
Voor €30 kan je een grote platenzak/bigbag aankopen, die achteraf bij jou thuis wordt opgehaald. In de prijs zit ook een beschermingsset voor een veilige verwijdering inbegrepen.Ontdek het
stappenplan voor asbestcement ophaling thuis op:
www.imog.be/asbestcement.
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dit probleem meteen op
Een stukje touw. Meer hebt u niet nodig om te vermijden dat
uw straat bezaaid wordt met oud papier en karton.
Bind bij de ophaling uw papier en karton steeds goed vast met
een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonnen doos.
Dat is voor iedereen beter: uw straat blijft proper, het werk van
de ophalers wordt gemakkelijker én u werkt mee aan
een betere recyclage van papier-karton.

Een stukje touw los
dit probleem meteen

Veiligheid voor alles. Bied
papier en karton correct aan.

Aan de slag!

Een stukje touw. Meer hebt u niet nodig om te vermijden
uw straat bezaaid wordt met oud papier en karton.
Bind bij de ophaling uw papier en karton steeds goed vast
een stukje natuurkoord of stop het in een gesloten kartonn
Dat is voor iedereen beter: uw straat blijft proper, het werk
de ophalers wordt gemakkelijker én u werkt mee aan
een betere recyclage van papier-karton.
Aan de slag!

Let jij er al op dat je je dozen met papier en karton niet te zwaar maakt voor de ophaler? En haal
je folders wel uit hun plastic verpakking? Hier zijn enkele aandachtspunten om de ophaling van je
papier en karton vlot te laten verlopen.
•
•
•

•

•

Vermijd waaivuil. Als er na een storm papier en karton rond gestrooid ligt, komt dit omdat dit niet
volgens de regels van de kunst werd aangeboden. Doe dit uit respect voor de ophalers én je buren.
Vermijd zware dozen. Als jij moeite hebt met ze op te tillen, zal je ophaler dat ook hebben. Een
overvolle doos scheurt ook makkelijker.
Bied alles aan in handzame pakketten. Stapel de dozen niet los op elkaar, maar bind ze samen.
De ophalers hebben slechts een beperkte tijd per aansluitpunt om alles in te laden. Anders geraken ze
niet rond om iedereen op dezelfde ophaaldag te bedienen. Wees solidair met je mede-inwoner en bereid
je aanbieding correct voor : niet zomaar los op elkaar, maar samengebonden in handzame pakketten.
Haal kranten, tijdschriften en folders uit hun plastic verpakking. Ook plastic ringetjes en
covers dien je te verwijderen. Nietjes mag je in het papier laten. Die worden eruit geﬁlterd tijdens
het recyclageproces.
Let op de veiligheid van jezelf, de ophaler en je omgeving. Haal batterijtjes uit wenskaarten voor
je ze bij het papier en karton steekt. Die kunnen namelijk brand veroorzaken.

Hevige regen
of storm op komst ?

Ook gezien in de krant ? Papier
en karton fout sorteren kan ervoorSamen
zorgen dat de vrachtwagen vuur vat.

Goed sorteren

Beter recycleren
Samen

Goed sorteren

Beter recycleren

Tuinafvalbakken
ook voor onbereide
groenten en fruit

Haal tijdig je zandzakjes op het recyclagepark.
Vorig jaar raasden er opvallend veel stormen over onze regio, met heel wat wateroverlast tot gevolg. Daarom
slaan brandweerzone Fluvia en Imog de handen in elkaar. Woon je in een regio die overstromingsgevoelig
is? Haal dan vanaf eind juni gratis zandzakjes op het recyclagepark.
De zandzakjes zijn beschikbaar op alle recyclageparken in de Imog-regio, waar ook compostzakjes en
producten worden verkocht tijdens hun openingsuren. Er ligt ook een voorraad in Imog Moen en Imog
Harelbeke, waar elke inwoner uit de Imog-regio welkom is.
Praktisch:
• Een zandzakje weegt ongeveer 17 kg.
• Gebruik je ze niet meteen ? Stockeer ze dan op een droge plaats.
• Bij extreem weer kan de vraag groot zijn, het is dus mogelijk dat de stock uitgedeeld is. We doen ons
best om binnen de 24 uur een nieuwe voorraad beschikbaar te hebben, intussen kan je terecht op de
andere intergemeentelijke recyclageparken.
• De zandzakjes worden gratis ter beschikking gesteld aan particulieren
en verenigingen, maar om
Bereid je voor op stormweer.
zoveel mogelijk mensen uit de nood te helpen, vragen we om niet te hamsteren.
• Zandzakken kunnen hergebruikt worden zolang de zakken niet gescheurd zijn. Laat ze na gebruik
goed uitdrogen voor je ze stockeert. Wil je er toch van af ? Dan hoort zand bij recycleerbaar bouw- en
sloopafval (aan €0,04/kg)

Wie een tuinafvalbak huurt bij Imog kan er heel wat zacht tuinafval, zoals gras,
haagscheersel, bladafval, enz. in kwijt. Het is nu nog gemakkelijker want ook
onbereid groente- en fruitafval, mag in de bak. Wekelijks of tweewekelijks wordt
de TAB leeggemaakt en wordt al het zacht tuinafval in Imog Moen omgezet in
waardevolle groencompost.

Wil je ook graag een tuinafvalbak huren?

Bestel je tuinafvalbak online via
www.imog.be/diensten-en-educatie/voor-gezinnen/tuinafvalbak/

ZANDZAKJES
BIJ NOODWEER
voor particulieren en verenigingen

+ niet bereid:
Fruit \\ groenten \\
noten \\ aardappelen

Nu verkrijgbaar op
het recyclagepark !

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

kringlooppapier

Verspreiding 128.000 ex. | Verantwoordelijke

uitgever Johan Bonnier | Eindredactie Koen Delie

