Nieuwsbrief
Juli 2021

Circulair met modal gips
Saint-Gobain, afvalintercommunale Imog en
New West Gypsum Recycling slaan de handen
in elkaar voor duurzame mobiliteit, gefaciliteerd door Multimodaal.Vlaanderen en Rebel in
een uniek Europees recyclageproject dat werkt
met transport via binnenvaart aan modal shift.
In Moen start Saint-Gobain, in samenwerking
met Imog en New West Gypsum Recycling, en
met de ondersteuning van departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Multimodaal.Vlaanderen en Rebel een pilootproject op
waarbij afgedankte gipsplaten vervoerd zullen
worden via de binnenvaart naar de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling in
Kallo. Met dit project dragen Imog en partners
bij aan de modal shift, waarin op zoek gegaan
wordt naar alternatieven voor het (vervuilend) vervoer via de weg. Duurzaam transport en het oneindig kunnen recycleren van gipsplaten liggen aan de basis van dit project. Het project is uniek in zijn soort in Europa en zal bij succes uitgebreid worden.
Dit project geeft invulling aan onze baseline ‘Afval…bron van grondstof en energie’ waarbij Imog als lokale overheid haar
schakel in de circulaire economie graag opneemt. Het transport over water levert hierbij een duidelijke meerwaarde in
het logistieke verhaal, dat in afvalinzameling en recyclage een belangrijke rol speelt. Zowel particulieren als professionele recyclagebedrijven zullen er hun gipsplaten kunnen aanleveren. Dit materiaal wordt daarna vervoerd via de binnenvaart naar Kallo, waar de sites van Saint-Gobain en New West Gypsum Recycling gevestigd zijn.
Door de kaart te trekken van duurzaam vervoer via binnenvaart, kunnen we per bootvracht vele containertransporten
van de weg halen. Een schip kan in één keer 400 ton herbruikbaar gips vervoeren, het equivalent van ongeveer 16 vrachtwagens van 24 ton. Bij succes van het pilootproject, gaat het om ongeveer 30.000 ton gipsafval. Dat vertaalt zich in meer
dan 1.000 ritten met vrachtwagens die vervangen worden door transport over water.
Jaarlijks wordt er in België ongeveer 65.000 ton gipsafval geproduceerd. New West Gypsum Recycling recycleert zoveel
mogelijk van die afgedankte gipsplaten zodat Saint-Gobain deze terug in de productieketen kan brengen,. Voorgaande
wordt ook wel het Cradle-to-Cradle principe genoemd. In tegenstelling tot een eenmalige recyclage naar bijvoorbeeld
cement of het gebruik van gipsafval als meststof in het buitenland, zorgt dit principe ervoor dat de gipsplaten eindeloos
gerecycleerd kunnen worden. Het resultaat is dus een volledig gesloten keten voor het hoogwaardig hergebruik van
gipsplaten. In 2011 kregen de gipsplaten van Gyproc® het cradle-to-cradle certificaat omdat de bestanddelen van de
gipsplaten dankzij recyclage een oneindig leven krijgen.

Richtlijnen voor bomen besmet met roetschorsschimmel
Roetschors is een schimmelziekte die vooral voorkomt bij esdoorns en zich verspreidt bij extreem droog en warm weer.
De gevolgen van een besmetting uiten zich vooral in de nazomer. De aangetaste boom verdort sterk en sterft af. Op
dat moment komen grote hoeveelheden zwart-grijze sporen vrij die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Bij langdurige
blootstelling (zoals bij boomverzorgers) kan zich een blijvende longaandoening ontwikkelen.
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Het INBO publiceerde in april een advies over de roetschorsschimmel met een overzicht van mogelijke
maatregelen na het vellen van de boom. En ook de OVAM-website bevat richtlijnen voor bomen besmet
met roetschorsschimmel. Besmette bomen mogen niet op het recyclagepark aanvaard worden. Een mogelijke verwerking is de afvoer naar een biomassacentrale, maar slechts enkele centrales in Vlaanderen kunnen dit verwerken. Om de kosten voor aanlevering te drukken is de OVAM op zoek naar een aantal locaties
in Vlaanderen voor overslag waarna de bomen in grotere hoeveelheden naar de biomassacentrale kunnen
afgevoerd worden. Uitgaande van de beschikbare info stelde Imog zich ter beschikking en wacht op de
duidelijke afspraken Interafval is vragende partij voor duidelijke afspraken met betrekking tot financiering.
Ook Vlaco stelde de vraag naar ter beschikking stellen van locaties eerder al aan haar leden.

Vlaming is tevreden over afvaldienstverlening, zwerfvuil blijft doorn in het oog
82% van de Vlamingen zijn tevreden over de afvaldienstverlening in hun gemeente. Dat blijkt uit de resultaten van de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor die het Agentschap Binnenlands Bestuur op 16 juni lanceerde. De monitor peilt traditiegetrouw om de drie jaar naar de tevredenheid van inwoners doorheen
verschillende beleidsthema’s die de leefkwaliteit in de gemeente beïnvloeden.
De hoge tevredenheid van inwoners over de afvaldienstverlening (recyclagepark en ophaling aan huis) is
een constante in de Gemeente- en Stadsmonitor door de jaren heen. In 2017 was gemiddeld 83% van de
respondenten tevreden over de huisvuilvoorzieningen in de buurt. We zien duidelijk de impact van het
nieuwe afvalbeleid van 1 september vorig jaar met de duurdere restafvalzak en de reorganisatie van de
reyclageparken in een aantal gemeenten.
Samen met verkeershinder werkt zwerfvuil het meest ergernis op bij de inwoners. 4 op de 10 inwoners geven aan er vaak last van te hebben. Ook dat cijfer is helaas een constante in de monitor door de jaren heen.

Imog beloont haar Operatieporper deelnemers
Operatie Proper is al aan zijn vierde editie toe. Heel wat scholen en verenigingen uit de Imog-regio zijn
ook dit jaar actief bezig geweest met het weren van zwerfvuil. De deelnemers promootten boterhamdozen en kraanwater, trokken er op uit met de afvalgrijper en de zwerfvuilzak in de aanslag, leerden bij
over de plastic soep en wat we er zelf aan kunnen doen, enz. Een gans schooljaar lang organiseerden 42
scholen en 9 verenigingen in de Imog-regio heel wat acties om het rondslingerende zwerfvuil terug te
dringen. En dat mag gezien worden!
SCHOLEN EN VERENIGINGEN
Ook in het schooljaar 2020-2021 werden scholen en verenigingen in de Imog-regio aangezet om een jaar
lang in te zetten op het voorkomen van zwerfvuil in en rond hun schoolgebouwen of clublokalen. Heel wat
deelnemers doen al voor de 4e keer mee met Operatie Proper en weten hoe de vork aan de steel zit. Zij
bouwen verder aan hun duurzaam project. Daarnaast mochten we ook enkele nieuwe deelnemers verwelkomen die het zwerfvuil wilden bestrijden.
SAMEN STERK
Om deel te nemen aan Operatie Proper moest je als school of vereniging niet op je lauweren rusten. Er
werd wel degelijk een inspanning verwacht van de hele school. Elke deelnemer maakte een actieplan op
met de punten waaraan men een schooljaar lang ging werken. Niet enkel leerlingen en leden, maar ook
leerkrachten, directie en begeleiders moesten hun steentje bijdragen. Maandelijks dienden de eigen en de
omliggende terreinen opgeruimd te worden. De vuilnisbakken werden gecontroleerd. Zwerfvuilstewards
leerden iedereen de juiste sorteerregels aan. Er moest nagedacht worden om zo min mogelijk zwerfvuil op
school of in de vereniging binnen te brengen, dus boterhamdozen en drinkflessen werden gepromoot.
Ook de buitenstaanders werden betrokken in het verhaal door maandelijks een update te posten op de
actiekaart van Operatie Proper of op de eigen website.
CORONA
Het coronavirus stak jammer genoeg ook dit jaar bij alle deelnemers hier en daar stokken in de wielen.
Opruimen moest dit jaar in de vaste bubbels gebeuren en extra voorzichtigheid was aangewezen. Ook
van uitstappen naar het recyclagepark of naar Imog was geen sprake. Toch hebben alle deelnemers er het
beste van gemaakt en hun actiepunten zo goed als allemaal kunnen afvinken. Een mooie beloning is dus
ook dit jaar op zijn plaats.
LOON NAAR WERK
Scholen en verenigingen die het meenden met Operatie Proper kregen loon naar werk. Na indienen van
het eindrapport ontvangen scholen en verenigingen een cheque van € 3 per leerling of lid met een min
mum van € 150 en een maximum van € 1500. De Mooimakers overhandigden aan alle deelnemers in de
Imog-regio maar liefst € 40.002.

