Nieuwsbrief compostmeesters/kringloopkrachten Imog - regio				

Beste kringloopliefhebber,
We hebben niet stilgezeten dit
voorjaar : Tuinexpo, bodemprofessors op onze recyclageparken, een 3-delige cursus
compost, een 7-delige uitdiepsessie tot kringloopkracht, en
een bedrijfsbezoek.
Tekst en beeldmateriaal vind je
in deze editie terug.

najaar 2018

bedrijfsbezoek Leerlooierij Altan
We hoeven niet altijd met de handen in de aarde te zitten. Als jaarlijks
bedrijfsbezoek konden we deze keer
de wereld van het ambachtelijke
leerlooien ontdekken.
Leerlooierij Altan levert kwalitatieve lederen vellen aan particulieren,
KMO’s en bedrijven die leder verwerken tot allerhande eindproducten zoals schoenen, portefeuilles,
handtassen,… . Het ganse productieproces gebeurt op ambachtelijke
wijze.

Het najaar brengt ons nog een
boeiende bijscholing met heel
actuele thema’s rond kringlooptuinieren in de stad en een
uitstapje met de kringloopkrachten.
Graag tot binnenkort op één
van onze activiteiten!

Tuinafvalbak is geen GFT-bak
De nieuwsberichten rond GFT kunnen misschien wat verwarring zaaien, vandaar een kleine verduidelijking. De Imog tuinafvalbakken zijn bedoeld om
groenafval in te zamelen en geen GFT. De site in Moen omvat immers een
groencompostering en geen gft-vergisting. In de Imog tuinafvalbak mag er
daarom enkel grasmaaisel, kort snoeihout, haagscheersel en plantenresten.
De aanpassingen die de OVAM heeft doorgevoerd gelden dus niet voor
onze tuinafvalbakken.
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10 tips voor het verzorgen van vaste planten
1. Geef onkruid geen kans, maar doe dat niet met de grove borstel. Hou je
vaste planten, zeker de eerste jaren, ‘voorzichtig’ onkruidvrij.
2. Durf de planten af en toe met rust te laten. Enkel zo kunnen ze een flink
wortelgestel ontwikkelen.
3. Breng een mulchlaag (van compost, houtsnippers, grasmaaisel …) aan
om de ruimte tussen de vaste planten onkruidvrij te houden.
4. Bescherm gevoeligere planten tegen vorst en droogte.
5. Creëer in de mate van het mogelijke een gelaagde
en/of verticale begroeiing. Naar soortendiversiteit, diervriendelijkheid en aantrekkelijkheid
heeft dit niets dan voordelen. Wie gelaagdheid
nastreeft, zal de hoeveelheid tuinonderhoud
snel zien verkleinen.

8. Planten en tuinen die al wat ouder zijn, hebben extra veel te bieden. Holtes, oudere plantenstructuren ... bieden nestgelegenheid,
schuilplaatsen of voedsel voor
insecten, vogels, paddenstoelen,
mossen …
9. Stel jezelf bij tuinherinrichting de
vraag wat nog bruikbaar is van de
oude planten. Tabula rasa is zelden de juiste keuze.
10. Wees creatief met
tuinresten. Je kan er allerlei functioneels of
moois mee maken.

6. Door te spelen met kleuren creëer je een specifieke sfeer in je kringlooptuin.
7. Geef aandacht aan de kleintjes. Vooral in het
vroege voor- en late najaar wanneer alle andere
planten in rust zijn kunnen mossen een meerwaarde
voor je tuin zijn en kan mos de rol van bodembedekker
vervullen.

Bijscholing donderdag 15 november
Traditiegetrouw plannen we voor alle geïnteresseerden opnieuw een bijscholing met twee heel leerrijke informatiemomenten op het programma.
Sessie 1: Urban gardening - thuiskringlopen in de stad
Natuur en tuinen duiken in onze steden tegenwoordig op de gekste plaatsen op: tegen de gevels van kantoorgebouwen, op daken van appartementen, hangend in potten aan plafonds in restaurants, verticaal tegen de gevel
van een huis, op verlaten achteraf-hoekjes.
De ontstaansredenen van dit ‘stadsgroen’ is vaak van verschillende aard: gezelligheid, decoratie, een bron van voedsel of experiment van een avontuurlijke tuinier. Eén ding hebben ze wel gemeen: ze lokken steevast reacties uit.
We tonen je de wildste voorbeelden van urban gardening en de grote variatie aan vaste planten, kruiden, groenten en fruit die je een plek kan geven in
de stad. Hoe klein dat plekje ook is ... het is een groene kringloop in de stad!
Sessie 2 : Kringlooptuinieren in de kleine siertuin, stadstuin of geveltuin
De principes van kringlooptuinieren kan je toepassen in elke tuin. In tijdschriften en bij voordrachten krijgen we maar al te dikwijls voorbeelden van
grotere tuinen te zien. Toch kan je evenwicht ook in een kleine stadstuin, een
terrastuin, of gewoon in een voortuintje verkrijgen.

wanneer : Jaarlijkse bijscholing op donderdag 15 november 2018 van 19u tot 22u

waar : in de vergaderzaal van Imog Harelbeke
Graag inschrijven op voorhand met het bijgaand inschrijvingsformulier of via mail naar communicatie@imog.be
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Welkom nieuwe kringloopkrachten !
Na de 3-delige kennismakingscursus compost organiseerde Imog in het
voorjaar een uitdiepsessie tot kringloopkracht. Een professionele Vlaco lesgever leerde ons de structuur en kwaliteit van bodem herkennen, op een
correcte manier composteren en compost gebruiken, voedselverlies beperken, dieren houden in een kringlooptuin en zoveel meer.
De praktijkdag ging naar goede gewoone door in Comité Jean Pain in Londerzeel. Een prachtig voorbeeld van een kringlooptuin waar geen takje,
grassprietje of slablaadje verloren gaat.
Vier enthousiaste deelnemers hebben de 7-delige vervolmaking tot kringloopkracht succesvol afgerond. We verwelkomen hen graag op één van onze
komende activiteiten.

Bodemproefjes zijn een belangrijk onderdeel van de cursus.
Wat doet compost met zandgrond ?

Niets gaat verloren. Oude palletten worden
omgetoverd tot mini afsluitingen.

De temperatuur in een hoop houtsnippers
loopt snel op. We halen bijna 60°.

De kringlooptuin in Londerzeel kan pronken met enkele originele
kruidenpiramides.

Het verhakseld hout moet eerst 24 u ondergedompeld worden in water vooraleer aan het composteringsproces te beginnen.
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Nuttige links
Er is heel wat nuttige informatie online beschikbaar, maar je moet het
weten te vinden. We helpen je graag even op weg...
www.vlaco.be
Jouw startpagina met gedetailleerde info
over compost en kringlooptuinieren
www.gezonduiteigengrond.be
Een overzichtelijke website over een gezonde bodem en gezonde
moestuin. Je vindt er ook een kippen-vragenlijst om te onderzoeken
of jouw kippen in een gezonde omgeving zitten.
www.koelkastinorde.be
De perfecte site om inspiratie op te doen over voedselrestjes. Pesto
met wortelloof, chips van aardappelschillen? Het kan allemaal !
www.comitejeanpain.be
Wie ooit de uitdiepsessie voor kringloopkracht volgde, zal zich de
formidabele kringlooptuin zeker herinneren. Hou de site in de gaten
voor hun werkateliers.
www.zonderisgezonder.be
Zet pesticiden definitief buitenspel en ga voor een gifvrije tuin.
Je kan zelf de test doen op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin/

Heb je zelf een toffe website gevonden of een interessant artikel gelezen ?
Laat het ons weten via communicatie@imog.be.
We delen het graag met andere kringloopkrachten.

Wist je dit al ?
Om te vermijden dat het laatste
stukje balk afbreekt bij het losmaken van je compostbak, kantel
het eerst naar achter in plaats van
omhoog te trekken !

Kalender
najaar 2018
		
Woensdag 24 oktober

Uitstapje Kringloopkrachten

Donderdag 15 november

Jaarlijkse bijschooling
Vergaderzaal Imog Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264
19 tot 22 uur (met pauze)

enkel voor compostmeesters / kringloopkrachten
voor de aspirant-compostmeesters
voor alle geïnteresseerden
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