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Weg Met AfvAl

Vlaanderen staat aan de top inzake afvalbeleid
in de wereld. Dit is dankzij de lokale benadering: het beleidsniveau het dichtst bij de
burger zorgt voor een dienstverlening op maat.

In belgië produceren we allemaal samen 15.000.000 kilo afval… per dag! om te
vergelijken: dat is het gewicht van 40 boeings 747. op jaarbasis produceert elke
belg gemiddeld 439 kg afval. we kunnen dat aan omdat belgië ook recyclagekampioen van europa is. maar kan het echt niet met een beetje minder?

Intercommunale Imog is een toonbeeld van
hoe een geïntegreerd beleid in nauw contact

Van ‘s morgens tot ‘s avond produceren we afval: de verpakking van ons broodbeleg, de

met de burger voor dergelijke successen kan

plastic zak van ontbijtgranen, een blikje frisdrank, de producten die we in de winkel kopen,

zorgen. Imog werd dan ook verkozen tot Lokale

flessen, dozen... Naast de 439 kg huishoudelijk en ander afval, veroorzaken we ook heel veel

Overheidsorganisatie 2015. Dit kon niet zonder

zogenoemd verborgen afval: gemiddeld 3.500 kilo per persoon! Dat is afval veroorzaakt door

jouw medewerking. We willen dan ook een

het productieproces van alle producten die we in de winkel kopen.

raDka, bestUUrt De bULLDozer
om De PmD-sorteerINstaLLatIes
te vULLeN
Juist sorteren is belangrijk om
het productieproces niet te verstoren.

welgemeende bedanking overmaken aan alle
afvalvoorkomers en sorteerders uit onze regio.

de gezichten achter het afvaL
In België recycleren we bijna 70% van ons huishoudelijk afval. Daarmee staan we op nummer

Dit betekent natuurlijk niet dat we op onze

1 in Europa. Bij IMOG wordt het afval van 232.000 mensen opgehaald, gerecycleerd en deels

lauweren mogen rusten. De inzamelcijfers voor

omgezet in hernieuwbare energie. Als je je afval buiten zet, verdwijnt dit niet zomaar. Er komt

2014 zijn intussen gekend en hieruit blijkt dat de

een heuse keten van mensen bij kijken. We stellen er graag enkele aan je voor:

ingezamelde hoeveelheid tafval stijgt. Met een
kleine inspanning lukt het ons vast beter: thuis
composteren, geen voedsel weggooien en slim

LokaLe overheidsorganisatie 2015

aankopen en we komen al een heel eind ver.

De jury vond dat imog een referentie is geworden op het vlak van afvalpreventie, -ophaling en

In deze afvalkrant reiken we je alvast heel wat

-verwerking, onder meer door de hele keten van de afvalverwerking aan te pakken, met in het

tips aan.

bijzonder de aandacht voor preventie. Deze eerste plaats bij excellerende overheidsorganisaties
is een bekroning voor onze dagdagelijkse inzet voor tevreden ‘klanten’, door een professionele

keLLy, sorteert PmD
De sorteermachines zijn niet onfeilbaar en
dus doen Kelly en haar collega’s nog een
extra controle op het plastic. Het tempo
aan de band ligt hoogt.

dienstverlening, efficiëntie, innovatieve organisatie en door een strategische visie.
De bekroning kan natuurlijk alleen maar tot stand komen dankzij de dagelijkse inzet van alle
medewerkers en de samenwerking met alle inwoners van onze regio. Dankjewel dus aan alle
232.293 inwoners die het ons mogelijk maken een optimale dienstverlening te verzorgen.

Gerard Amelynck
Ondervoorzitter

Rik Soens
Voorzitter

winnaar 2015

Inge Bossuyt
Ondervoorzitter

winnaar
2015

nog enkeLe tips om
afvaL te verminderen:
-

Thuis composteren: we zien dat ongeveer 43%
van het restafval bestaat uit organisch materiaal;
materiaal dat je perfect thuis in de tuin kan
composteren of dat je aan de kippen kan geven.

-

Minder papier gebruiken: door bijvoorbeeld
stickers “geen reclamedrukwerk” op je brieven-

categorie lokale besturen

LUc, hUIsvUILoPhaLer

Wees sLim, WinkeL BeWust
Hoe kunnen we nog meer afval verminderen? Onder meer door bewuster te winkelen:

afvaLrijk WinkeLen

afvaLarm WinkeLen

klassieke wasverzachter

een geconcentreerde wasverzachter

sinaasappelsap (5 x 20 cl)

sinaasappelsap (1 liter)

een plastic fles cola

een glazen fles cola met statiegeld

afzonderlijk voorverpakte koekjes

niet afzonderlijk verpakte koekjes

boter in een plastic vlootje

boter in een wikkel

yoghurt (5 x 200 g)

yoghurt (1 kilo)

voorverpakte tomaten

losse tomaten

vloeibare zeep (250 ml)

zeep (2 x 125 g)

Slim gaan winkelen door minder afval te kopen:

afzonderlijk verpakte suikerklontjes (4 x 250 g)

suiker (1 kilo)

door verpakkingen te kopen op maat van het gezin

dit alles in 3 plastic wegwerpzakjes

dit alles in een herbruikbare plastic tas

bus te kleven of abonnementen op tijdschriften te
delen met buren, vrienden, familie.
-

imo

en niet méér te kopen dan nodig. Soms zijn onze
ogen groter dan onze maag en wordt er heel veel

€ 21,00

gewIcht: 526 gram

€ 14,50

gewIcht: 172 gram

Staat elke ochtend voor dag en dauw op
om het huisvuil op te halen. Onze ophalers
lopen meer dan 20 km en heffen
10.000 kg, …per dag!

roLaND, coNtaINerParkwachter
De ketting is maar zo sterk als de eerste
schakel. Alles vertrekt van bij de mensen.
Als het aan de bron al niet goed is
gesorteerd, wordt het heel moeilijk hier
nog grondstoffen van te maken.

weggegooid achteraf.
-

Probeer ook te delen, niet alles is met geld te koop:

je merkt het:
niet enkel het milieu, maar ook jouw portemonnee heeft baat bij afvalarm winkelen. Wie zijn winkelkarretje volgens

een haagschaar kan je met je buurman delen, met

de macht der gewoonte volstouwt met oververpakte goederen moet, eenmaal thuis, zo’n 70 % van het aangekochte

ongebruikt speelgoed kan je terecht in de weg-

gewicht aan verpakkingsafval weggooien. Afvalarm winkelen kan op jaarbasis tientallen euro’s winst opleveren.

geefkast in de school van je kinderen zodat

Bovendien levert afvalarm aankoopgedrag je ook een extra kostenbesparing op aangezien de dure restafvalzak en

andere kinderen ermee kunnen spelen enzovoort.

de pmd-zak minder snel vol zijn. Verpakkingsafval vertegenwoordigt immers 30 % van het gewicht en 50 % van het
volume van het totale huishoudelijke afval.

rod e zaa dm antel

SnoeI Mee
tegen kAnker!
jong
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 snoeiAan iedereen met een taxushaag, houd je haagschaar in de aan-

groen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.

slag! Waarom? Omdat jij met je taxussnoeisel levens kan redden!
Jouw haag zit immers boordevol jonge, groene takjes, die op hun

de hoop vergroten kost je niets

beurt boordevol baccatine zitten. En baccatine is een belangrijk

Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus massaal

wapen tegen kanker. Eén kubieke meter snoeisel bevat voldoende

naar het containerpark van je gemeente. Veel of weinig snoeisel,

materiaal voor 1 dosis. Per ingezamelde kubieke meter snoeisel

dat maakt niet uit. Elke kilo vergroot de hoop. Bovendien kost het

doneert Imog bovendien €40 aan twee goede doelen voor kan-

afleveren van je hoopje taxussnoeisel je niets en je geeft heel wat

kerbestrijding : het kinderkankerfonds en fonds oncologie Kortrijk.

kankerpatiënten opnieuw hoop op genezing.

Veel mensen werden in hun dichte of
verdere omgeving geconfronteerd met
familie, vrienden, kennissen die kanker
kregen. Ik herinner me nog erg goed het
beladen woord ‘kanker’ te hebben gehoord in familiekring toen ik nog heel jong was. Hoe ouder we worden,
hoe meer mensen ons pad kruisen die hun leven doorploegd
of verwoest weten door kanker. Gelukkig hoeft het niet
steeds fataal af te lopen. Een goede vriendin overwon recent
‘haar’ borstkanker.
Bij haar en bij velen met haar groeide de nood om met die

Als je jouw taxushaag snoeit, moet je op twee dingen letten: het
snoeisel moet zuiver en jong zijn. Anders is het niet bruikbaar.

ivo mecheLs

een taxus herken je aan: - naalden, geen blaadjes
- rode zaadmantel

zuiver

ervaring iets te doen, iets te betekenen voor familie en lotgenoten. Vaak heeft de omgeving schrik van het onbekende,
de onzekerheid, terwijl de patiënt zelf nood heeft aan sociale
contacten. Door Taxus-Ambassadeur te zijn wil ik mijn steen-

Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement. Gebruik
daarom een zeil of doek om het snoeisel op te vangen en een zo

Voor meer informatie over deze hoopvolle actie of voor de ope-

zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd

ningsuren van het containerpark van je gemeente kan je terecht

met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.

op www.vergrootdehoop.be of op www.imog.be.

tje bijdragen aan de sensibilisering voor de nood aan sociale
contacten, het kunnen praten over verdriet en angsten, het
duidelijk maken dat men er niet alleen voor staat.

StArt De zoMer
Met een SCHone leIe
bootjes op het water, wandelen en fietsen langs de boorden van de Leie: het wordt steeds populairder.
Fijn natuurlijk! maar een keerzijde is dat deze recreatie ook zwerfvuil op de waterlopen in de hand werkt.
samen met de zomer wordt dan ook de campagne ‘start met een schone Leie’ ingeluid, waarbij Imog, de
Leiegemeenten en nog een heel aantal partners hun schouders onder zetten. De campagne zal herkenbaar zijn aan de borden langs de Leie en de kleine afvalzakjes die recreanten zullen meekrijgen op hun
uitstapjes.

Om dat pijnpunt de komende jaren efficiënt

Veel kleine plastic items, blikjes, aanstekers en

en effectief aan te pakken, zullen alle partners

tennisballen is hierop het antwoord. De loca-

van het project (de Leiegemeenten, de afval-

ties met het meeste zwerfvuil, zoals publieke

intercommunales, Waterwegen en Zeekanaal

infrastructuur, recreatiezones, de rietkragen

nv, Toerisme Leiestreek en VVV Leiestreek,

van de Leie en enkele hotspots zijn ondertus-

bootverhuurders, jachthavens), samen met

sen ook vakkundig en overzichtelijk in kaart

de inwoners en toeristen hier samen hun

gebracht. Op basis hiervan kan bijgestuurd

schouders onder zetten. De ondertekening van

worden waar er nog extra infrastructuur nodig

een charter bekrachtigt dit dan ook.

is om het zwerfvuil aan te pakken. Het is nu
eenmaal een feit: een goed onderhouden en

vis in de Leie!

voldoende groot aanbod van afvalinzamel-

Niet alleen zwemt er vis in de Leie, maar ook

punten vormt de basis van een effectieve

heel wat zwerfvuil dobbert er rond. Uit onder-

zwerfvuilaanpak.

zoek en na water- en bodemanalyses, blijkt dat
het zwerfvuil vooral in het water ligt en minder

Dit project wil met de ondersteuning van

langs de boorden. De problematiek is – zoals

de partners en de inzet van de inwoners en

verwacht – groter tijdens het toeristische

recreanten een sensibilisering op gang zetten

Zwerfvuil is een probleem van iedereen en o zo vervuilend voor het landschap. Een enkel

seizoen en op de meanderende Leie omdat het

om het afval niet zomaar in de Leie te droppen,

papiertje weggooien lijkt alsof het niets is, maar de wind vervoert dit zwerfvuil en belandt zo in

zwerfvuil daar gemakkelijk vast komt te zitten in

maar bij te houden tot de dichtstbijzijnde

het water van de Leie. Door de stroming van de Leie hoopt zwerfvuil zich op in de meandering

het riet. Maar wat voor soort zwerfvuil dobbert

vuilnisbak. Samen duiken we een propere

en de rietkragen van de rivier. Een probleem natuurlijk!

er dan in de Leie, vraag je je misschien wel af.

zomer in!

zWerfvuiL op het Water:

neen!

CoMpoSteer
Met MAnIeren, leer
krInglooptuInIeren !
De zomer staat voor de deur en als het weer wat mee wil, breng je de volgende
maanden weer heel wat tijd door in je tuin. Door je keuken- en tuinafval thuis te
composteren, bespaar je heel wat plaats in je restafvalzak. zo bespaar je op je

Composteren brengt heel wat voordelen met zich mee! Compost
geeft je tuin een vitaminekuur, voedt het bodemleven, bevat langzaam werkende voedingsstoffen, houdt water beter vast, brengt
de zuurtegraad van de bodem tot een optimale waarde, verbetert de bodemstructuur en beschermt de planten tegen parasie-

agenda

afvalkosten en produceer je zelf je eigen compost!

kringLopen Begint op je BoodschappenLijstje
aNzegem

De kringloop sluiten kan je thuis op allerlei manieren. Of het nu gaat

De kringloopkracht informeer je op de demoplaats

om bewaartips en daarmee een rit naar de supermarkt uitsparen of

Containerpark Anzegem

je eigen bodemverbeteraar maken door de composteerprincipes

Zaterdag 6 juni, van 10u-12u

toe te passen. De kringlooptips tonen je ook hoe je afval kunt
voorkomen en hoe je allerlei keuken- en tuinresten nuttig en

ten. Ook in de moestuin bewijst compost zijn waarde. Bovendien
onderdrukt een mulchlaag van compost de onkruidgroei. Fijne

hareLbeke

gezeefde compost uitgestrooid op het gazon tast de verstikkende

De kringloopkrachten redden de restjes in de tuin

viltlaag aan, zodat het gazon weer opleeft. Compost bestaat voor-

en zetten elke bezoeker in de bloemetjes.

namelijk uit stabiele humus, waardoor het ook jarenlang effect

Demoplaats containerpark Harelbeke

heeft. Bij Imog kan je een compostvat met handige infobrochure

Zaterdag 6 juni, van 10u-12u

creatief in keuken en tuin kunt gebruiken.

krINgLoPeN betekeNt
koop geen overbodige verpakkingen

slim kopen

en probeer afvalarm te winkelen

kopen voor € 17 (met beluchtingsstok +€ 6). Heb je een grotere
tuin, dan is de compostbak meer iets voor jou: een kant-en-klaar

wIeLsbeke

systeem voor € 65 met de inhoud van 1300L. Het compostvat

De kringloopkrachten leren je de kneepjes van het vak:

of -bak en stok kan je oppikken bij Imog in Harelbeke of Imog in

composteren in de kringlooptuin!

Moen. Bij thuislevering wordt er € 5 extra aangerekend.

Demoplaats containerpark Wielsbeke

probeer je porties correct in te schatten

slim eten

let op de houdbaarheidsdatum en

slim bewaren

verwerk snel de restjes van gisteren
keuken- en tuinafval belanden graag

slim composteren

in je compostvat

Zaterdag 27 juni, van 10u-12u
bestellen kan via onze gratis infolijn

kringLoopWeekend

De kringloopkrachten trekken naar de markt!

Heb je moeite om je compostvat of -bak in vorm te houden? Of wil je

Wekelijkse dinsdagmarkt op het Zwevegemse kerkplein

vol goede moed aan de slag gaan, maar weet je niet hoe? In heel wat

Dinsdag 2 juni, van 9u-12u

gemeenten kan je ook dit jaar beroep doen op compostmeesters
die alle kneepjes kennen en je graag helpen om van je eigen tuin- en

De kringloopkracht informeert je op de demoplaats

keukenresten compost te maken. Tijdens het kringloopweekend op

Containerpark Zwevegem

13 en 14 juni, maar ook gedurende de hele maand juni. verschijnen

Zaterdag 20 juni, van 10u-12u

recept

zwevegem

groenteCHIpS
een AllegAArtJe vAn
reStJeS groenten

overal in Vlaanderen compostmeesters op markten, infoavonden
en demoplaatsen. Kom gerust even langs, onze compostmeesters

De kringloopkrachten trekken naar de markt!

helpen je graag. Hieronder vind je alvast enkele activiteiten in de

Wekelijkse dinsdagmarkt op het Zwevegemse kerkplein

Imog-regio. Op www.kringloopweekend.be vind je een overzicht

Dinsdag 30 juni, van 9u-12u

van alle kringloopactiviteiten in Vlaanderen.

ingrediënten
Rauwe aardappel + restje ongekookte knolselder +
een overschotje van courgette + een wortel +
wat rode bietjes + bloem
aan de sLag

reD De reStJeS !

de groenten met een dunschiller in dunne plakjes of repen.
Dep die dan in een propere handdoek goed droog. Wortel,
courgette, rode biet best even in de bloem wentelen om de
kleur te behouden. Verwarm de olie of het frituurvet op tot

Iedereen weet het eigenlijk wel. Voedselrestjes zomaar weg-

180 °C. Friteer de groenteschijfjes apart krokant, zo’n 4 tot

gooien is niet ok. Maar toch … het blijkt niet evident om dat

5 minuten. Laat ze daarna op een paar lagen keukenpapier

idee om te zetten in de praktijk. Tijdens feestdagen worden

goed uitlekken.

tonnen voedsel ingeslagen, verwerkt tot hemelse hapjes,
gerechten en dessertjes. IJskasten puilen uit, buiken ook.

Was de groenten en snij de eventuele steeltjes eraf. Schaaf

met kop en schouders bovenuit op de lijst van meest verspilde voedingsproducten. Nochtans wentelt een oude snee zich

Het voedsel geraakt niet meer op maar de goesting wel. Bij

nog graag in de pan of zwelt ze van trots in een ouderwetse

gebrek aan inspiratie, gewoonte of bewustzijn verdwijnen die

broodpudding. Citrusschillen doen niet alleen je huid glanzen,

tonnen voedsel zo de vuilbak in. Een gemiddeld huishouden

ze bevatten nog veel voedingsstoffen waar de organismen in je

(2,4 personen) in Vlaanderen verspilt jaarlijks tussen de 36 en

tuin wel weg mee weten.

55 kg voedsel per jaar. Uit het oog, uit het hart, zeg maar. En
toch… met een beetje goede wil, tover je voedselrestjes om tot

Op www.vlaco.be/thuis-kringlopen vind je heel wat

een heerlijk tussendoortje of origineel hapje. Brood steekt er

receptjes met restjes, wij doen er graag nog eentje bovenop.

Meng mayonaise met fijngesnipperde bieslook en
geniet van een heerlijk kruidig dipsausje.

tip Restjes of schillen van groenten en fruit kan je heel
gemakkelijk kwijt in een compostvat of -bak. Ook kippen
zijn goede afvalverwerkers die met alle plezier de restjes
oppeuzelen.

MeDISCH AfvAl
Wat hoort Bij medisch afvaL ?
De zomer is aantocht, weg dus met die microben die ons tijdens de wintermaanden ziek maken. Misschien ook eens tijd om grote kuis te houden in
je medicijnenkast. Haal vervallen en ongebruikte geneesmiddelen uit hun
kartonnen verpakking. Gooi de bijsluiter en de lege doosjes bij het papier
en karton. De rest: blisterverpakkingen, potjes, flacons, tubes, flessen,
sprays en aërosols horen niet thuis bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) op
het recyclagepark. Breng deze gewoon naar je apotheker. Die is immers
verplicht om oude geneesmiddelen te aanvaarden. De niet-gebruikte
en vervallen geneesmiddelen, worden door de apotheek in speciale
dozen met een kunststofbinnenzak verpakt. De groothandelaar komt de
dozen ophalen en vervoert ze naar een vergunde verwerkingsinstallatie.
De geneesmiddelenindustrie betaalt de kosten voor de vernietiging van de

Ledig je flessen siroop niet in de gootsteen of het toilet. Vloeibare
geneesmiddelen zijn afvalstoffen die niet in de riolering mogen
terechtkomen. Flesjes en recipiënten, waarin nog vloeibare geneesmiddelen aanwezig zijn, moeten naar de apotheker gebracht worden.

opgeLet

ingezamelde niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen.

sorteerWijzer injectienaaLden
1. injectie door een verpLeger of arts
Indien een thuisverpleger of arts je thuis een inspuiting geeft, moet
hij - zij zelf instaan voor de ophaling en verwerking van de gebruikte
injectienaald. Zij mogen deze zeker niet bij je thuis achterlaten. Aangezien
de verpleger of arts een medische handeling doet, is de gebruikte
injectienaald afkomstig van hun handeling en is hij/zij producent van de
gebruikte injectienaald. Zij moeten dus wettelijk gezien instaan voor de
legale verwijdering ervan.
2. injectie door de patiënt zeLf gezet
Indien je jezelf een inspuiting geeft, moet je wel zelf zorgen voor de
inzameling en verwerking van de injectienaald. Je kan hiervoor terecht
op het containerpark, op voorwaarde dat je de injectienaalden aanbiedt
in een wettelijk toegelaten naaldcontainer. Je kan deze naaldcontainers
verkrijgen bij de apotheker, de medishops of – indien je diabetispatiënt
bent – bij de Vlaamse diabetesvereniging (www.diabetes-vdv.be –
T 0800 96 333). Je kan met je naaldcontainer met injectienaalden op
de containerparken terecht. Bij aflevering van een volle naaldcontainer,

De aanwezigheid van gebruikte spuiten en naalden in huisvuil en
PMD is reeds langer een “oud zeer”. Gezinsleden van naaldgebruikers, maar ook personeel van ophaal- en sorteerbedrijven, kwetsen
zich nog regelmatig aan dergelijke voorwerpen, met het risico daarbij
een infectieziekte op te lopen.

opgeLet

bekom je gratis een nieuw exemplaar.

Waar kan je terecht met je gasfLes?
Raadpleeg de website www.mijngasfles.be om te achterhalen waar je in jouw buurt een gasfles kan
inleveren. www.mijngasfles.be is een initiatief van de vzw FEBUPRO, de Federatie van Butaan en
Propaan. De aangesloten leden van FEBUPRO engageren zich om via hun netwerk van verdelers elke
hervulbare gasfles geschikt voor propaan en butaan gratis te aanvaarden.
Bijzondere aandachtspunten:
• Voor de ophaling van industriële-medische gasflessen kan je terecht op de website
www.cylinders.essenscia.be, een initiatief van de vzw Essencia, de Belgische federatie van
de chemische industrie en life sciences.
• Voor de inlevering van gasflessen voor éénmalig gebruik, de zogenaamde cartouches die je bij
voorbeeld tijdens zomerfestivals tegenkomt op campings, dien je contact op te nemen met de
eigenaar van het merk van de gasfles.
• Het verschroten van gasflessen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar
van een gasfles is een oneerlijke handelspraktijk die tot gevaarlijke situaties kan leiden en die
strafrechtelijk kan worden vervolgd.

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