Compostvat

Bespaar tijd en geld met de aankoop van een compostvat ...
Geen groente-, fruit- en tuinafval meer in je restafvalzak =
minder restafvalzakken.
Geen ritten meer naar het containerpark met groenafval.
Geen bodemverbeterend materiaal meer nodig, gebruik de
compost uit je compostvat.
Je compostvat laten thuisleveren kost slechts €5 extra.

voor de kleine en middelgrote tuin

Geïnteresseerd in een cursus compost?
Wens je meer te weten over thuiscomposteren, kom dan gratis
een cursus compost volgen! Imog organiseert jaarlijks een infosessie rond composteren. Een ervaren lesgever geeft je in drie
lessen de basiskneepjes mee.
De cursusdata worden gepubliceerd in de afvalkrant en op
www.imog.be of bel gratis 0800 99 827.
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De compostmeesters staan voor je klaar!
In elke gemeente van de Imog regio zijn er compostmeesters
die je graag helpen met al je vragen omtrent thuiscomposteren!
Raadpleeg de ophaalkalender voor de data, of neem contact op
met Imog voor meer info en contactgegevens.
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Bovendien bekom je door compostering van keuken- en tuinafval een
humus-houdend product, dat een
grote rijkdom betekent in de tuin.

Verwelkte snijbloemen
Versnipperd snoeihout
Zaagmeel, schaafkrullen
Haagscheersel
Grasmaaisel (beperkt!)
Bladeren
Onkruid

Bewerkt hout
Wortelstronken
Grof snoeihout
Beenderen
Saus, vet en olie
Dierlijk afval

Kattenbakvulling
Wegwerpluiers
Potaarde, turf, grond
Stof van de stofzuiger
Assen uit de open haard
Plastic, blik, bric

+ €5

* Enkel geldig in de gemeenten
van de Imog-regio: Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Kruishoutem, Kuurne,
Spiere-Helkijn, Waregem,
Wielsbeke en Zwevegem.
Indien je een beluchtingsstok wenst zonder een compostvat
aan te kopen, worden hiervoor portkosten aangerekend.

Aardappelschillen
Fruit- en groenteresten
Eierschalen
Notendoppen
Theebladeren en -zakjes
Koffiedik en filterzakje
Papier van de keukenrol

Niet-composteerbaar

Beluchtingsstok €6

Composteerbaar

Compostvat: €27

* Bij afwezigheid wordt het vat aan de deur afgezet. Je hoeft dus
niet speciaal thuis te blijven.

Ik kies voor:

Op de bodem begin je
met een laagje structuurmateriaal: kleine takjes, stro,
houthaksel,
haagscheersel.
Dat zorgt voor een optimale
luchtstroom. Daarop komt het
gewone keuken- en tuinafval.

Telefoonnr

Compostvaten zijn te koop op het recyclagepark van Imog Harelbeke en Moen. Wens je een compostvat thuis te laten leveren,
vul dan bijgevoegde antwoordstrook in. Je ontvangt een overschrijving. De levering aan huis kost €5. Nadat wij de betaling
hebben ontvangen, wordt de thuislevering van je compostvat
ingepland (dit gebeurt telkens op zaterdag *).

Postnummer			Gemeente:

Een compostvat kopen?

Straat en nr.

Na 9-12 maand kan je
het deel van de compost
dat klaar is oogsten. Wat nog
niet voldoende gecomposteerd is kan gewoon terug het
vat in. Vergeet niet onderaan
opnieuw een laagje grof materiaal te voorzien.

Mevr./Dhr.

Kies een zonnig plaatsje
in je tuin. Want hoe hoger de temperatuur oploopt,
hoe beter het composteringsproces.

Ik wens een compostvat te bestellen

Zorg voor een goed
mengsel van bruin materiaal (structuurmateriaal =
droog) en groen materiaal
(rauw groente- en fruitafval =
nat).

6 vuistregels!

Plaats enkele tegels (9
is ideaal) op een vlakke
ondergrond, telkens met wat
ruimte ertussen. Plaats daarop het compostvat. Het vocht
kan zo wegsijpelen en de bodemdiertjes kunnen in het vat
geraken.

Thuislevering

Regelmatig
beluchten
met de beluchtingsstok
is een must, best 2 x per week.
Dit zorgt voor een luchtige
massa en geeft geurtjes geen
kans.

42% van de inhoud van een huisvuilzak
bestaat uit keuken- en tuinafval, materiaal
dat nog kan worden gecomposteerd.
Nutteloos om te verbranden dus!

