Nieuwsbrief voor alle compostmeesters/kringloopkrachten Imog - regio		

SINT-PIETERSBRUGLAAN 1
8552 MOEN

WORKSHOP COMPOST COMPOSTMOBIEL
ZATERDAG 1 OKTOBER ZONDAG 2 OKTOBER
Op zaterdag organiseert Imog
in samenwerking met Vlaco een
workshop rond compost.
Waaruit bestaat groencompost,
wat doet compost precies met de
bodem, wat zijn de voordelen voor
mijn tuin ?
Deze en andere vragen worden professioneel toegelicht aan de hand
van praktische testjes en toelichting
door een Vlaco lesgever.
Praktisch:
zaterdag 1 oktober van 10-12u
Sint-Pietersbruglaan 1, Moen
De workshop staat open voor iedereen, maar inschrijven vooraf
is verplicht. Dat kan via mail naar
communicatie@imog.be

Op zondag is de Imog compostmobiel terug van de partij.
We doen hierbij graag een oproep
aan onze compostmeesters / kringloopkrachten om de compostmobiel te bemannen en de bezoekers
warm te maken voor het kringlooptuinieren.
Praktisch:
zondag 2 oktober van 10-17u
Sint-Pietersbruglaan 1, Moen
Wil je er graag bij zijn ? Stuur een
mail naar communicatie@imog.be
met de vermelding op welk tijdstip
van de dag je de mobiel wil bemannen of gebruik het formulier in bijlage.

EN VERDER...
De Imog-site in Moen, die overigens
ruim 27 hectare omvat, biedt plaats
aan tal van exploitaties:
• groencompostering
• stortplaats met natuurlijke waterzuivering
• stortgasmotor voor groene
elektriciteit en warmte
• laguneringsveld voor onderwaterbodem
• opschoningsinstallatie voor
bodemasse
• materialen- en biomassacentrum
• sortering van grof vuil en hout
• laad- en loskade
• KGA clustering
• fotovoltaïsche cellen

Beste kringloopliefhebber,
we verwelkomen dit jaar maar
liefst 60 nieuwe aspirant compostmeesters die in het voorjaar de driedelige compostcursus in Waregem en Kortrijk
gevolgd hebben. Hopelijk
krijgen ook zij de kringloopmicrobe te pakken!
Er staat nog heel wat op het
programma in het najaar, met
als hoogtepunt onze Open
Bedrijvendag op zondag 2
oktober op de site in Moen.
Je leest het allemaal in deze
compostsnippers.
Graag tot binnenkort !
Imog

Legende
enkel voor compostmeesters / kringloopkrachten

Kalender 2016
Bedrijfsbezoek

voor de aspirant-compostmeesters
voor geïnteresseerde kennissen
Lobsterfish

9 september 2016 om 17u

Cursus kringloopkracht 7-delig
Imog Harelbeke
		
		

donderdag 22 sept, 29 sept, 6 okt, 13 okt,		
20 okt, 27 okt telkens van 19-22 u
zat 22 okt de hele dag

Workshop compost

Imog Moen

zaterdag 1 oktober 2016 van 10 - 12u

Openbedrijvendag

Imog Moen

zondag 2 oktober 2016 van 10 - 17u

Bijscholing

Imog Harelbeke

donderdag 10 november 2016

augustus 2016

Vervolmakingscursus tot Kringloopkracht
Heb je de 3-delige infosessie
‘Thuiscomposteren in de kringlooptuin’ achter de rug en heb je
zin in méér ? Grijp dan nu je kans
en schrijf je in voor de 7-delige
uitdiepsessie tot Kringloopkracht.
Stuur een mail naar communicatie@imog.be met vermelding van
je naam en adres of gebruik het
bijgaand inschrijvingsformulier.
De sessies gaan door in Imog Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264, met
uitzondering van zaterdag 22 oktober, dan gaan we op uitstap.
De uitdiepsessie bestaat uit 7 lesmomenten in totaal.
1. donderdag 22 september om 19u
Verwelkoming, kennismaking met Thuiskringlopen, kennismaking met de
communicatiemogelijkheden
2. donderdag 29 september om 19u
Vaste planten, grasbeheer, snoeihoutbeheer
3. donderdag 6 oktober om 19u
De kringloop van dieren in de tuin, voedselverlies beperken
4. donderdag 13 oktober om 19u
De kringloop van thuiscomposteren en compostgebruik
5. donderdag 20 oktober om 19u
De kringloop van professionele composteerinstallaties, testjes …
6. zaterdag 22 okt van 10 - 16 u
Praktijkdag op zaterdag naar Comité Jean Pain in Londerzeel
7. donderdag 27 oktober om 19u
Zelfoefen-moment: informatie overbrengen
Heb je de uitdiepsessies goed voltooid, dan krijg je een VLACO-getuigschrift
van Kringloopkracht.

In de kijker : groencompostering

1. hakselen
Imog sluit de kringloop van organisch materiaal.
Professionele groencompost is het
eindproduct van de afbraak van
plantaardige resten door micro-organismen tot humus. Vergelijk het
met wat in het bos gebeurt als afgevallen bladeren, twijgjes en dode
planten zich omvormen tot donkerbruine vruchtbare bosgrond.
Dit van nature traag verlopend proces kan versneld worden door het
optimaliseren van parameters. Zuurstof, water en warmte beïnvloeden
de microbiële activiteit. Compost is
een ideale bodemverbeteraar dat
levende organismen en gemineraliseerde elementen bevat als voedsel
voor de planten.

2. afdekken
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 temperatuur onder het
doek loopt zo hoog op dat alle ziektekiemen en onkruidzaden gedood
worden. Bovendien beschermen
de membranen het groen materiaal
voor uitdroging of overvloedige regenval. Intussen wordt het materiaal
regelmatig gekeerd om te beluchten. Na 4 maand is de compost rijp
om afgezeefd te worden.

Bijscholing

10 november van 19u - 22u

3. keren en beluchten

Snoeien zonder knoeien

4. afzeven
Het resultaat is compost met Vlacolabel, 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. Daarnaast
biedt Imog ook een duurzame potgrond aan waarbij het veensubstraat
werd vervangen door de eigen
Imog-compost.

Donderdag 10 november gaat de jaarlijkse bijscholing
door voor alle compostmeesters / kringloopkrachten.
We leren alle kneepjes van het snoeien : algemene verzorging, ziektes voorkomen, het juiste materiaal gebruiken, en vooral..., wat doe je achteraf met je snoeiafval?
Een Vlaco-lesgever deelt graag zijn kennis met jou!
Locatie : Imog Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264
Inschrijven graag via bijgaand inschrijvingsformulier of
via mail naar communicatie@imog.be

Bedrijfsbezoek Lobster Fish
9 september om 17u

We hoeven niet altijd met
de handen in de aarde te
zitten, als jaarlijks bedrijfsbezoek ontdekken we deze
keer de wereld van kreeft en schaaldieren. Lobster Fish
verdeelt verse en diepgevroren schaal- en schelpdieren uit alle hoeken van de wereld. Tijdens dit bezoek
ontdekken we de weg die de kreeften afleggen vanuit
Canada tot hier. De rondleiding toont de werkruimtes
en de plaats waar de kreeften gestockeerd worden. We
sluiten af met een glaasje en een kleine degustatie.
Locatie : Roterijstraat 20, 8540 Deerlijk
Enkel voor compostmeesters / kringloopkrachten
Inschrijven graag via bijgaand inschrijvingsformulier, we
bieden de mogelijkheid om te carpoolen.

Taxusactie : vergroot de hoop!
Nog tot 31 augustus kan je samen
met Imog de strijd aanbinden tegen
kanker! Met de Vergroot de Hoopactie kan je gratis je jong en zuiver
snoeisel op het recyclagepark aanbieden. In de jonge naalden van
Taxus Baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker.
Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie nodig.
Voor al die mensen kan ook jouw
taxushaag de hoop vergroten. Wist
je dat één kubieke meter zuiver
taxussnoeisel goed is voor één chemotherapie ? Bovendien levert elke
kubieke meter ingezameld taxussnoeisel geld op voor kankerbestrijding.
Taxus Baccata groeit bijna uitsluitend in Europa. Alleen Vlaanderen
en Zuid-Nederland hebben de traditie om taxus als haagplant te gebruiken. We zijn dus allen samen dé
leveranciers van grondstof voor chemotherapie in de wereld. Hoe klein

je haag ook is, elke kilo taxussnoeisel die je naar het recyclagepark
brengt, helpt de hoop vergroten.
Voor 1 kilo baccatine heb je maar
liefst 12 ton taxussnoeisel nodig.
Voorwaarden voor het snoeisel
Enkel het éénjarig snoeisel (takken
tot 30 centimeter lang en 1 centimeter dik) van de Taxus baccata bevat
de waardevolle stof baccatine. Het

is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van
hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik daarom
een zeil of doek om het snoeisel op
te vangen en een zo zuiver mogelijk
product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.

