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1.392.000 kurken zamelden
de West-Vlamingen het
voorbije jaar in. En dat is
niet zomaar een symbolische actie, want van de
kurken wordt isolatiemateriaal voor huizen gemaakt.

‘De actie stopt niet,
volgend jaar komen
er nog honderd
inzamelpunten bij

zo de beste leerling van de klas.
Meer dan 200 peters en meters
steunden de actie door de verzamelde kurken naar hun containerpark te brengen. Van
daaruit vertrekken de kurken
naar het maatwerkbedrijf in
Scherpenheuvel-Zichem, waar
ze verwerkt worden tot isolatieWie weet isoleer jij je huis bin- materiaal voor woningen.
nenkort wel met West-Vlaamse
kurken. Want de 1.392.000 kur- JURGEN VANLERBERGHE
ken die de provincie West- GEDEPUTEERDE VOOR MILIEU
Vlaanderen de voorbije tien
maanden inzamelde, worden
verwerkt tot isolatiemateriaal.
Onder de noemer ‘Mag ik deze
kurk van jou?’ ging de provincie
samen met de West-Vlaamse afvalintercommunales,
Beweging.net West-Vlaanderen en de
West-Vlaamse Milieufederatie
op zoek naar één miljoen kur- “Daar worden de kurken verken. Dat aantal haalden ze ruim, malen tot granulaat, een belangwant tijdens een bedanking rijke grondstof voor isolatiemavoor de medewerkers maandag- teriaal. Kurk als isolatiemateriavond maakte de provincie be- aal is duurzaam en vermindert
ken dat er bijna 1,4 miljoen kur- het energieverbruik”, zegt Steken, of zo’n 9.280 kilo, werd in- phanie Davids, stafmedewerker
gezameld. West-Vlaanderen is van Beweging.net West-Vlaan-

REGIO

1,4 miljoen kurken worden
verwerkt tot isolatiemateriaal

schilderijen van de kruisweg
van Jezus uit de Sint-Jan-DeDoperkerk. Vonnis op 7 januari. (jhm)

In de hele provincie stonden
het voorbije jaar 350 boxen verspreid over ontmoetingscentra,
scholen, bibliotheken en andere
openbare plaatsen. Ook die inzamelboxen zijn niet zomaar
gemaakt. “Ze zijn gemaakt van

Klimaatdoelstellingen

gerecycleerd hout en worden
geproduceerd door het maatwerkbedrijf Mariasteen in Gits.
Volgend jaar komen er nog 100
inzamelpunten bij”, zegt Jurgen
Vanlerberghe (SP.A) , gedeputeerde voor Milieu, Landschap
en Natuur.
Deze duurzame actie moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen die de provincie voorop-

(kvo)

stelt. “Jaarlijks gaan in WestVlaanderen zo’n 19 miljoen
kurken de vuilnisbak in. Op termijn zou het mogelijk moeten
worden om kurken volledig uit
de afvalzakken te houden”, zegt
Rik Soens, voorzitter van afvalintercommunale Imog, waar de
bekendmaking van de resultaten maandagavond plaatsvond.

Ruim negen ton kurken werden ingezameld in West-Vlaanderen. Doel is om kurken helemaal uit de afvalzak te houden.

deren.

W

je een persoonlijke en gesig- pak zitten zes unieke blikken tour zullen de blikken met de
neerde boodschap van Xavier van een halve liter. Ze worden nieuwe spelers te koop zijn”, INFO
www.blikopdetoekomst.be
Vanhonsebrouck en Patrick verkocht aan twintig euro per zegt Orlans.
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Provincie is beste
leerling van de klas,
kurken worden
isolatiemateriaal

WEST-VLAANDEREN

West-Vlamingen zamelden afgelopen jaar
1.392.000 kurken in. Niet
louter een symbolische
actie, want van de kurken
wordt isolatiemateriaal
voor huizen gemaakt.

Wie weet isoleer jij je huis
binnenkort wel met WestVlaamse kurken. Want dat is
wat gebeurt met de 1.392.000
exemplaren die in de provincie werden ingezameld. Onder de noemer Mag ik deze
kurk van jou? ging de provincie samen met de WestVlaamse afvalintercommunales, Beweging.net WestVlaanderen en de WestVlaamse Milieufederatie op
zoek naar een miljoen kurken.
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“De actie stopt niet,
volgend jaar komen
er nog honderd
inzamelboxen bij”
Dat aantal werd ruimschoots
gehaald, want tijdens een bedanking voor de medewerkers maakte de provincie bekend dat er bijna 1,4 miljoen
exemplaren, of zo’n 9.280 ki-
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Alleen maar tevreden gezichten bij Beweging.net, Imog en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

logram, werden ingezameld.
West-Vlaanderen is zo de
beste leerling van de klas.
Meer dan tweehonderd peters en meters ondersteunden
de actie door de verzamelde
kurken naar hun containerpark te brengen. Van daaruit
vertrekken ze naar het maatwerkbedrijf in Scherpenheuvel-Zichem, waar ze verwerkt
worden tot isolatiemateriaal
voor huizen. “Daar worden de
kurken vermalen tot granulaat, een belangrijke grondstof voor isolatiemateriaal in
de bouw. Kurk is duurzaam

en verlaagt het energieverbruik”, zegt Stephanie Davids, stafmedewerker van Beweging.net West-Vlaanderen.

350 boxen
In de hele provincie stonden
350 boxen verspreid over
ontmoetingscentra, scholen,
bibliotheken en andere openbare plaatsen. Ook die inzamelboxen zijn niet zomaar gemaakt. “Ze zijn vervaardigd
uit gerecycleerd hout en worden geproduceerd door het
maatwerkbedrijf Mariasteen.
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Volgend jaar komen er nog
honderd boxen bij”, zegt Jurgen Vanlerberghe (SP.A) , gedeputeerde voor Milieu,
Landschap en Natuur.
De actie moet bijdragen aan
de klimaatdoelstellingen die
de provincie vooropstelt.
“Jaarlijks worden in WestVlaanderen zo’n negentien
miljoen kurken in de vuilnisbak gegooid. Op termijn zou
het mogelijk moeten worden
om ze allemaal uit de afvalzakken te doen verdwijnen”,
zegt Rik Soens, voorzitter van
afvalintercommunale Imog.
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containerpark komt. “In de nieuwe plannen van de gemeente staat
dat we zelf ons afval in hoge bakken moeten storten en dat we niet
meer op het park geraken met de
auto. Ten eerste ben ik niet meer
zo mobiel om alles vanop straat
naar de bakken te slepen. Ook zou
het nieuwe park onbemand zijn,

Voor de lenteschoonmaak zal
men immers moeten betalen.
“Vanaf 1 januari 2020 zullen de
tarieven van Limburg.net al gehanteerd worden, al staat er nog
geen weegbrug”, zegt Marie-Paule Vandormael (Open Vld). “Zo
wordt snoeihout en tuinafval 7,50
euro/m³ en betaal je voor ge-

Vandormael.

Extra controle

Volgens burgemeester Tom Thijsen (CD&V) zijn de wachtrijen
mede ontstaan door strengere
controles. “In afwachting van de
invoering van ons nieuw retributieplan vanaf 1 januari zijn we in-

vooruitzicht van de nieuwe regels
wordt er nu inderdaad meer afval
aangevoerd. Maar de regels zijn
wat ze zijn. Wie nog snel van het
gratis gegeven wil gebruikmaken,
is daar dan ook vrij in. De openingsuren uitbreiden gaan we niet
doen, die zijn momenteel al zeer
ruim.”

naar hun ligging. Het gaat dan
om WICO campus Hamont (nu
nog Salvator), campus Lommel
(Sint-Jozef), campus Neerpelt
(Sint-Maria), campus Overpelt
(Mater Dei). Wico campus TIO
behoudt zijn naam in afwachting
van de verhuizing naar de nieuwe
campus in Neerpelt in 2022. (gvb)

Gemeenten overwegend positief over invoering Optimo
AFVALINZAMELING
HASSELT
Guy Thuwis
De Limburgse gemeenten zijn
‘overwegend positief’ over de
invoering van het nieuwe
afvalsysteem Optimo. Dat
bleek donderdagavond tijdens
de algemene vergadering van
Limburg.net. De ‘bakkengemeenten’ hadden zoals
verwacht een aantal bezwaren.
Optimo is het systeem waarbij
mensen hun afval sorteren in
verschillende zakken die allemaal op dezelfde dag door één
vuilniswagen opgehaald wor-

den. In een sorteerhal worden de
gekleurde zakken gescheiden,
waarna ze naar de verwerkingsinstallaties kunnen. Het systeem
werd eerst met succes uitgetest in
Lommel en nadien ook in Oudsbergen en Tongeren. Afvalintercommunale Limburg.net wil het
nieuwe systeem vanaf 2021 veralgemenen in Limburg en Diest.
Donderdag konden de gemeenten
hun standpunt daarover kenbaar
maken op de algemene vergadering in Hasselt. “Een aantal gemeenteraden moet nog beslissen,
maar de teneur was overwegend
positief”, zegt woordvoerster Ilse
Luypaerts van Limburg.net. “Er
moeten wel nog zaken uitgeklaard
worden. Zo komen er nog overlegmomenten met de containerge-

Bron : Het Belang van Limburg - 20 december 2019

Bij Optimo
worden alle
zakken met één
vuilniswagen
opgehaald. De
fracties worden
in een hal op
kleur gesorteerd en daarna
verwerkt.

meenten en met OVAM. Een definitieve beslissing verwachten we
pas over een paar maanden.”

Meerkost

Die definitieve beslissing wordt
genomen door de Raad van Bestuur van Limburg.net. De invoering van Optimo ligt het gevoeligst bij de acht Limburgse gemeenten die met bakken voor
restafval en gft werken. Dat zijn
As, Bilzen, Bocholt, Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maasmechelen en Oudsbergen. Zij
kunnen nog rekenen op een apart
systeem waarbij de containers
voor restafval nog blijven bestaan. Maar die aparte ophaling
zal wellicht duurder uitvallen. De
gemeente As dringt er alvast op
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aan dat de grijze én groene containers behouden blijven, zonder dat

ze daar een meerkost voor moeten
betalen.

