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Kringloopwinkel start
extra magazijnverkoop
De centrale diensten van het
Kringloopcentrum Zuid-WestVlaanderen huizen in nieuwe
gebouwen in de Warande 9 in
Heule. Wat net niet goed genoeg is voor de kringloopwinkels, gaat voortaan niet meer
naar de container, wel naar De
Hangaar. “Daar zullen al deze
spullen aangeboden worden,
net als wat enkele weken in de
kringloopwinkels te koop
stond en geen nieuwe eigenaar
vond”, zegt Nelle Vanleeuwen.
“Zo wil De Kringloopwinkel
nog meer gerief in omloop
houden.”
De Hangaar opent op morgen
zaterdag en is elke zaterdag
open van 9.30 tot 16 uur .
De Kringloopwinkel zorgde in
2014 al voor een tweede verkoopskanaal met De Bazaar,
waar de prijs afhankelijk is
van het gewicht van het stuk.
(vkk)

Bron: Het Nieuwsblad - 22 december 2017
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Kortrijk: Bistro Bordo
Kuurne: Den Herder
Lendelede:
Restaurant Momento
● Spiere: Caprice des Deux
● Wervik: Eethuis De Kastaar
● Zwevegem: L'Envie
(volgens de bezoekers van
Tripadvisor) (vfb)
●
●
●
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REPORTAGE I Van barbiepop tot plastic waterflesje: het Limburgse bedrijf Ecooh
recycleert dagelijks het afval van meer dan twee miljoen Vlamingen.

‘Wij kunnen het plastic van
alle Vlamingen recycleren’

Al het afval uit de roze zak wordt door Ecooh verwerkt.

2030 IS NU
VAN ONZE REDACTEUR

KORNEEL DELBEKE
FOTO’S BOUMEDIENE BELBACHIR

‘Kijk, u loopt
al meteen op een plastic trap’, zegt Lorenzo
Delorenzi. Nog voor we zijn bureau binnen
zijn, toont de nieuwe ceo van het Limburg
se recyclagebedrijf Ecooh gretig de talloze
mogelijkheden om plastic afval een nieuw
leven te geven. ‘De trapleuning, de bloem
bakken, het tuinpad … allemaal gerecy
cleerd uit yoghurtpotjes, botervlootjes en
plastic zakjes. Met die bank in de tuin zijn
we zelfs genomineerd voor de Henry van de
Veldeprijs voor ecodesign.’
Delorenzi (55) staat pas sinds deze
maand aan het roer en spreekt vol vuur
over zijn bedrijf. Ecooh wil tegen 2020 zijn
capaciteit verdubbelen. ‘Europa wil tegen
2025 55 procent van het huishoudelijk plas
tic afval recycleren’, zegt hij. ‘Dat biedt niet
alleen groeimogelijkheden voor Ecooh, dat
als enig bedrijf in Vlaanderen op grote
schaal alle soorten kunststoffen recycleert,
ook maatschappelijk is het belangrijk een
duurzame oplossing vinden voor de grote
hoeveelheid afval.’
HOUTHALENHELCHTEREN I

Al wat roze is ...
Ecooh verwerkt intussen het huishou
delijk plastic afval van meer dan twee mil
joen Vlamingen. ‘Alle plastic dat via de roze

Via een transportband gaat het de shredder in.

zak wordt ingezameld (Via de roze zak
wordt plastic opgehaald dat niet in de pmd
zak mag. Maar de zak is niet overal be
schikbaar, red.) en een deel van wat in het
containerpark wordt gedumpt, komt hier
terecht’, zegt Delorenzi, terwijl hij ons een
overweldigende berg plastic toont. Hij kan
amper zijn zin afmaken, of er komen alweer
twee volle vrachtwagens hun lading lozen.
Van zakjes over een halve barbiepop tot
plastic waterflesjes: het ligt allemaal in de
loods. Volgens een voorzichtige schatting
gooit de Vlaming jaarlijks zo’n 175.000 ton
plastic weg, zwerfvuil niet meegerekend.
Meer dan de helft (96.000 ton) eindigt via
het niet gesorteerde restafval in de verbran
dingsoven.

Door lage olieprijs
is nieuw plastic
veel goedkoper dan
gerecyleerd plastic
‘Per jaar recycleren we 15 miljoen kilo
plastic’, zegt Delorenzi. Het afval wordt
eerst vermalen in grotere stukken. Die wor
den vervolgens gereinigd in een wastrom
mel, voor ze opnieuw door een shredder in
kleinere stukjes worden gehakt. Via een
waterbad wordt lichter polyethyleen afge
scheiden en een luchtblaassysteem droogt
de plastic. Na een lange weg rollen er uit
eindelijk kleine plastic korrels van de band.

Verkeerspaaltjes uit gerecycleerd plastic.

Door die te smelten en in de gewenste vorm
te spuiten, krijg je een volledig gerecycleerd
product. Zo produceert Ecooh profielen
voor muren en vijverwanden. Arbeiders as
sembleren banken en bloembakken uit plas
tic. Wat verderop liggen gerecycleerde plas
tic verkeersdrempels.

Peking doet de deur dicht
‘Vlamingen mogen terecht trots zijn op
hoe bewust ze afval sorteren’, zegt Delorenzi.
‘Ecooh toont dat we hun vertrouwen niet be
schamen: we recycleren niet alleen de hoog
waardige kunststoffen, zoals met de blauwe
pmdzak, maar alle huishoudelijk plastic af
val, ook laagwaardige materialen.’ Want daar
knelt vaak het schoentje: de recyclage van de
betere materialen kan winstgevend zijn,
maar door de lage aardolieprijs is het veel
goedkoper om nieuw plastic te maken dan
laagwaardig te recycleren. Dat ondervindt
ook Ecooh. Met alleen de verkoop van de ge
recycleerde producten kan het niet overle
ven. Het bedrijf krijgt ook geld van intercom
munales om het plastic afval te recycleren.
Tot nog toe gingen die laagwaardige
kunststoffen vaak naar China, maar Peking
besliste om vanaf volgend jaar de deur dicht
te doen. Daardoor moeten de Vlaamse inter
communales een oplossing vinden voor een
afvalberg van zo’n veertig tot vijftigduizend
ton plastic. Delorenzi ziet opportuniteiten in
het probleem: ‘Als Vlaanderen beslist om
voortaan alle huishoudelijk plastic afval op
te halen, bijvoorbeeld via de roze zak, dan
zullen wij klaar zijn om alles te recycleren.’

‘Blijf recycleren
via roze zak’
De Openbare Vlaamse Afvalstof
fenmaatschappij (Ovam) reageert
lauw op het plan van afvalverwer
ker Fost Plus om vanaf 2019 alle
huishoudelijk plasticafval via de
blauwe zak op te halen. Net als
het kabinet van Vlaams minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege
(CD&V) beklemtoont Ovam dat er
nog niets beslist is.
Ovam vreest dat door de commu
nicatie van Fost Plus mensen in
afwachting stoppen met de roze
zak. ‘Blijf vooral recycleren via de
roze zak’, zegt Ovamwoordvoer
der Jan Verheyen. ‘Het voorstel
van Fost Plus is waardevol’, zegt
hij. ‘Maar Vlaanderen wil ook
meer verantwoordelijkheid van de
producenten.’
Fost Plus is opgericht door de
verpakkingsindustrie, die wel
meer wil recycleren maar weiger
achtig staat tegenover preventie
ve maatregelen als een verbod op
plastic zakjes of statiegeld.
Minister Schauvliege overweegt
die opties wel. (kde)

ER VAN DE DAG

2,02

procent mogen huurprijzen stijgen

De huurprijzen mogen volgende maand met 2,02 procent stijgen. Dat blijkt uit de gezondheidsindex
die de FOD Economie publiceerde. De indexering van de huurprijs gebeurt doorgaans op de verjaardag waarop het contract getekend werd, maar is geen verplichting. (b)
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ECO-oh wil capaciteit verdubbelen
HOUTHALEN-HELCHTEREN - Het recyclagebedrijf ECO-oh (vroeger Ekol) met hoofdkwartier in Houthalen en
vestiging in Laakdal, wil tegen 2020 zijn capaciteit verdubbelen. Daarmee anticipeert de verwerker van
plastic afval op een recente beslissing van Europa, waarbij 55 procent van het plastic huishoudelijk afval
tegen 2025 gerecycleerd moet zijn.
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ECO-oh werd in 1989 opgericht
door de KS, Ovam, LVM en Eurobox, toen nog onder de naam
Ekol. Het bedrijf werd in 2010
overgenomen door Koen Verhaert. In 2015 werd de naam gewijzigd in ECO-oh. Het bedrijf telt
momenteel 45 medewerkers in de
vestigingen in Houthalen en
Laakdal. Het is het enige bedrijf in
ons land dat gemengde huishoudelijke plastics, zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic zakjes
of speelgoed omzet in nieuwe
grondstoffen en producten. Denk

daarbij aan compostbakken of
palen voor bewegwijzering, of
straatmeubilair en zitbanken. Het
bedrijf verwerkt nu al restplastics
van meer dan twee miljoen Vlamingen, via de ‘roze zakken’.
Daarvoor beschikt ECO-oh over
een machinepark dat alle soorten
plasticafval kan verwerken.

Europa

Ondertussen wil Europa dat ons
land tegen 2025 meer dan de helft
(55 procent) van het plastic afval
recycleert. Tegen 2035 moet dat

zelfs 65 procent zijn. “Hierdoor
zullen de ingezamelde volumes
op korte termijn vervijfvoudigen”, stelt Stefan Wauters van
ECO-oh.
Het Houthalens bedrijf gaat
daarom de komende jaren fors investeren in een verdubbeling van
de capaciteit. Daarmee is een investering van minstens 5 miljoen
euro gemoeid. Om die groei in
goede banen te leiden, is Lorenzo
Delorenzi als nieuwe CEO voor
ECO-oh aangetrokken. Hij
brengt zijn ervaring van bij verpakkingsgroep Van Genechten,
Borealis en Tetra Pak mee. (dc)
Bron: Het Belang van Limburg - 23 december 2017

