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“Duurzame keuzes maken is niet moeilijk”
ZUID-WEST-VLAANDEREN

De afvalintercommunales
Mirom en Imog zeggen dat
er in een huisvuilzak tot
dertig procent afval zit
dat op een andere manier
verwerkt kan worden. Ze
willen daar iets aan doen
en starten daarom met
een campagne. Kortrijk
springt mee op de kar:
“We doen het niet slecht,
maar het kan altijd beter.”
KRIS VANHEE

In de huisvuilzakken zit dus
dertig procent te veel afval.
Maar hoe zorg je er nu voor
dat je huisvuilzak minder vol
zit? Woordvoerder van Imog
Koen Delie geeft enkele tips.
“Er zitten vooral te veel etenswaren in de huisvuilzak. Ik
heb kippen die dat verorbeW Koen Delie, Ruth Vandenberghe, Johan Bonnier en Johan Moreels letten er al op om minder afval te produceren.
ren. Heb je die niet, dan is gerichter aankopen een methode om niets te moeten weg- telvod in plaats van reinigen- len uit. Er zijn prijzen te win- leen maar toegenomen. Door
de doekjes als het kan en ik nen voor wie aan een actie het spelelement te betrekken
gooien.”
bij het sorteren verhogen we
heb een draagtas mee naar de deelneemt.”
KOEN DELIE
de funfactor. En je zal zien dat
winkel in plaats van een plasWOORDVOERDER IMOG
het werkt.”
tic tas. Het zijn dingen waar Ambassadeur
Op het nieuwe webplatform
iedereen kan op letten en het
is goed voor de portemonnee.” Een goed voorbeeld van recy- vind je ook een infotheek. De
Imog zamelt gemiddeld cleren is de winkel Zonder campagne loopt tot december
157 kilogram afval per inwo- Meer van Johan Moreels. Mo- 2021. Dan wordt de rekening
ner in. Kortrijk zit aan 151 ki- reels zit in de Rijselsestraat in gemaakt. Per gemeente zet
logram. Daar dertig procent Kortrijk en bant zoveel als een ambassadeur mee zijn of
van afdoen is een hele klus. mogelijk overbodige verpak- haar schouders onder de actie.
Imog lanceert daarom acties king. Hij wordt ambassadeur “We doen als stad zeker mee.
om restafval te verminderen. van de actie. “Duurzame keu- We scoren niet slecht wat af“Ik composteer ook en kan Er komt ook een website. “We zes maken is echt niet zo valophaling betreft maar het
de
website moeilijk”, zegt Johan Moreels. kan altijd beter”, zegt burgeop die manier veel afval ver- lanceren
werken. Ik hang een briefje www.30procentminder.be en “We hebben het zelf in de meester van Kortrijk Ruth
met ‘geen reclame’ aan de dagen de bewoners van onze hand. Sinds de start van mijn Vandenberghe (Team Burgevoordeur. Ik gebruik een scho- elf gemeenten waar we opha- zaak is het aantal klanten al- meester).

“Er zitten vooral te
veel etenswaren in de
huisvuilzak. Ik laat mijn
kippen die opeten”

Bron : Het Nieuwsblad - 30 april 2021
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V en Naessens Katty, Nieuwenhovestraat 2 8531
ag ingediend voor de exploitatie van één of meeriviteiten.

e herrubricering van de rubrieken met toepasng van de dieraantallen, een uitbreiding (opslag
opslag mazout en wijziging grondwaterwinning)

Nieuwenhovestraat 2, 8531 Harelbeke-Hulste,
46A, 0437, 0434, 0846A, 0438, 0453C, 0454D,
, 0448A.

ssing te nemen over de aanvraag is de Deputatie.
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Wedstrijd moet renoveren aantrekkelijk maken
KORTRIJK

De regio Zuid-West-Vlaanderen kan haar renovatieplannen versnellen na een
tegemoetkoming van Europa. Wie binnenkort renoveert, kan ook deelnemen
aan een wedstrijd.
De intercommunale Leiedal
wil een tandje bijzetten bij de
renovatie van woningen in
Zuid-West-Vlaanderen. Dat is
nodig om de klimaatdoelstellingen te halen en tegen 2050
minstens 100.000 woningen tot
bijna-energie neutrale woningen om te vormen.
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Imog daagt bewoners uit om dertig procent minder afval in huisvuilzak te stoppen
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Europees geld is een boost voor de renovatieplannen in Zuid-West-Vlaanderen.
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uwe Urban Influencer? Rep je
komstbijroularta.be

zalig genieten:
hoofd/lichaam/voeten
antistressmassage
healing hands

T 0473 32 53 69
Marie

DB704694B1

(50j)
met grote boezem
ontvangt privé of
escort te Roeselare
ma t/m vrij 11:00 - 18:00
zaterdag open 13:00 - 16:30

0475/25.22.12.

ZOEKT
LEUKE MAN
sms TAMARA naar
7722 voor contact
(€2 verz/sms)

DB688396J0

DB716072E1

“Dertig procent minder
restafval is best haalbaar”
HARELBEKE/KORTRIJK Imog lanceert
in samenwerking met Mirom Roeselare
en de steden en gemeenten de campagne 30% minder. Met de campagne wordt
aangespoord om een derde minder restafval te produceren. Uit een recent onderzoek dat Imog samen met Mirom
uitvoerde, blijkt dat de gemiddelde restafvalzak nog 24 procent aan recycleerbare zaken bevat en 19 procent aan eetbaar voedsel. “Dertig procent minder afval halen, is dus zeker een haalbare
kaart”, vindt Johan Bonnier, algemeen
directeur van Imog. Via de website

30procentminder.be worden inwoners
door laagdrempelige acties uitgedaagd
om 30 procent minder restafval te creeren. “Duurzame keuzes maken, is echt
niet zo moeilijk. Dat is iets wat ze zelf in
de hand hebben en met dit spelelement
verhoogt de funfactor”, weet ambassadeur van Zonder Meer Johan Moreels.
Wie deelneemt, maakt kans op mooie
prijzen. De elf aangesloten gemeenten
vullen de prijzenpot aan met eigen
waardebonnen of andere duurzame
prijzen. (xcom)
INFO: WWW.30PROCENTMINDER.BE

Bron : Streekkrant - 26 mei 2021

De actie startte in het stadhuis van Kortrijk. (foto losh)
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Rookvrije zorg
gaat voor
in Kruisem
ziekenhuizen
30 procent minder

CARTOON

MILIEU

restafval

KORTRIJK Twaalf Vlaamse ziekenhuizen lanceren
een opvallende, rookvrije oproep. Met het project
Rookvrije Zorg willen de deelnemende ziekenhuizen
een rookvrije omgeving creëren rond de ingang van
het ziekenhuis. De twaalf ziekenhuizen hebben enkele maatregelen gepland of ingevoerd om rookvrij
te worden. Ook AZ Groeninge doet mee en had al enkele maatregelen genomen. In principe mag er enkel
gerookt worden in de voorziene rookruimtes, uit het
zicht van de bezoekers. Uit onderzoek blijkt dat 81
procent van de Belgen rookvrije ziekenhuizen wil.
Mensen storen zich vooral aan de rokers voor de inDirk Biasino (links), op de foto met schepen van
gang. (xcom)
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Milieu Kristof Callens, burgemeester Joop
Verzele en Koen Delie van Imog, is de
ambassadeur van ‘30 % minder’. (foto MIWI)

27-05-2021 User: nvandool

■

Bron : Het Nieuwsblad - 1 juni 2021

Bron : Streekkrant - 12 mei 2021

KRUISEM De gemeente Kruisem lanceert in samenwerking met afvalintercommunale Imog de campagne ‘30 % minder’.
“We willen onze inwoners aansporen om
met minimale inspanningen tot 30 % minder restafval te produceren”, klinkt het.
Sorteren doen we allemaal. Toch bevat het restafval nog zo’n 30% recycleerbaar materiaal, gaande
van doucheflacons en andere pmd-verpakkingen
tot een hemd zonder knopen. Ook heel wat voedsel
belandt onterecht in de afvalzak. “Met de campagne ‘30% minder’ helpen we iedereen op weg om
zijn/haar restafval te verminderen”, klinkt het bij
het gemeentebestuur. “We werken daarvoor met
eenvoudige, leuke acties en evenementen en geven de mensen tal van praktische tips. Iedereen
kan meedoen. Al wat je nodig hebt, is een gezonde
portie goesting. Per actie kan je bovendien punten
verdienen, waarmee je kans maakt op mooie prijzen. Zo zijn er onder meer voor 1.000 euro aan
‘Kruisembonnen’ te winnen. (MIWI)
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Minder restafval
is meer geld in
portemonnee

DEERLIJK “Als wij met ons

allen een inspanning doen om
minder in de restafvalzak te
stoppen, dan is een vermindering van het restafval met 30
procent mogelijk”, start schepen van Milieu Matthias Vanneste zijn oproep.
Koen Delie van Imog: “Uit
recent onderzoek blijkt dat de
restafvalzak 24 procent aan
recycleerbare zaken bevat. Ik
denk aan pmd, glas, papier,
karton en daarnaast 19 procent aan eetbaar voedsel
zoals brood, ongeopende
verpakkingen en keukenafval.”
Koen Delie ziet laagdrempelige acties die zo voor het
grijpen liggen. “De website
30procentminder.be geeft
informatie over wat zoal mogelijk is. Ik denk aan het drinken van kraantjeswater, het
houden van kippen, het volgen van een cursus thuiscomposteren, het verwerken van
keukenrestjes tot lekkers.
Voor elk initiatief, ook van een
buurtcomité, school of vereniging zijn er puntjes te verdienen en daarmee zijn tot 15
december prijzen te winnen.”
Matthias Vanneste: “Wij steunen dit initiatief van Imog
graag met een extraatje in de
prijzenpot. De waardebonnen
en ander duurzaam materiaal,
voor een waarde van 604
euro, komen enkel de Deerlijkenaren die deelnemen aan
de actie toe. Nog iets: wellicht
is het niet nodig te wijzen op
het belang van het sorteren
van oude kledij en het sorteren van harde en zachte plastic in de pmd-zak. Het zijn de
kleine inspanningen die het
verschil maken. Weet dat
minder restafval meer euro’s
in de portemonnee betekent.
Onlangs kregen alle Deerlijkenaren een informatiefolder
over deze actie in de brievenbus.” (MVD)

ALTERNATIEF VOOR OPENDEURDAG KINDERBOERDERIJ BO

Deefke serveert beenha
in oude brandweerkaze
DEERLIJK “Stilzitten is
niet aan mij besteed. Ik
was als kok al vele maanden werkloos en zet mij
her en der in als vrijwilliger. Ik doe boodschappen en ben beschikbaar
om coronaveilig mensen
ergens naartoe te voeren”, vertelt Davie Courtens, beter bekend als
Deefke. Maar ook voor
het Bokkeslot zet hij zich
in: onder meer door de
verkoop van beenham.
DOOR MARC VERGOTE
Davie Courtens is sinds vele jaren
vrijwilliger op de kinderboerderij
Bokkeslot. “Willem Labeeuw, een
goede vriend, leidt deze leuke
pleisterplaats voor kinderen. Ik
steek een handje toe voor de werking van de zelfoogstboerderij en
de Lokaalmarkt. Enkele jaren geleden stelde Willem voor om tijdens de opendeurdagen van mei,
warme beenham klaar te maken.
Dit werd een schot in de roos en
de rij gegadigden werd elk jaar
langer.”
‘Deefkes
Beenhesp’
groeide uit tot een aantrekkingsitem tijdens de opendeurdagen.
“Maar vorig jaar dicteerde de corona onze manier van leven en
was er geen opendeur. Ook dit
jaar niet en dit zorgt voor een aardig verlies aan inkomsten voor
het Bokkeslot.
Boer Willem Labeeuw: “Wij werkten een alternatief uit en bieden

Bert Vandamme met zijn eclairs, boer Willem Labeeuw van het Bokkeslot en coördinator Deefke Court
tand voor het festival van Deefkes Beenhesp. (foto MVD)

_________
“Precies de
manier van
pekelen maakt
de beenham
zo bijzonder”
DAVIE COURTENS

_________

op zaterdagnamiddag 15 mei porties warme beenham aan. Deefke
verzorgt de voorbereiding en alles
is af te halen in de oude brandweerkazerne. Dit volgens een
tijdslot dat bepaald wordt bij de
reservatie.” Deefke: “Er is keuze
tussen beenham, stoofvlees en
een veggie alternatief. Daarbij horen ook een assortiment groenten
van op de boerderij en frietjes.
Verder is er ook pastasalade en
peper- en champignonsaus. Een
kindermenu kan ook. Wat de
beenham zo bijzonder maakt? De
manier van pekelen en daarom

moet de best
binnen zijn.”
Bert Vandamm
lijke van het
Lokaalmarkt:
len supervers
patissier van o
sie voor het b
bloed. Om he
nen, maak ik
een eclair klaa
se producten!”

Reserveren ka
www.bokkeslo
book.

Bron : AVS - 29 april 2021

Studenten willen mensen letterlijk van hun streek laten pr

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 7 mei 2021

DEERLIJK Vijf studenten van de
hogeschool Vives uit Kortrijk breken met hun bachelorproef een
lans voor het lokaal kopen van
streekproducten. Lokale economie bevorderen en de korte keten
promoten zijn mee hun uitgangspunten. Het gaat om Sarah Delemar (Wervik), Jesse Clochet (Olsene), Ferre Willems (Olsene), Liesbeth Decapmaker (Ingelmunster)
en Louise Bergez (Dentergem).
Een eigen onderneming op punt
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Kruisem
daagtmogelijk
inwoners uit om 30% minder restafval te produceren
Beperkt
bezoek
in AZ Sint-Elisabeth

KRUISEM

De gemeente Kruisem en
afvalintercommunale Imog
lanceren samen de campagne ‘30% minder’. De inwoners worden aangemoedigd
om met minimale inspanningen minder restafval te
produceren. De inzet wordt
beloond met punten, waarmee prijzen te winnen zijn.
Uit recent onderzoek van
Imog blijkt dat de gemiddelde
restafvalzak zo’n 24 procent
aan recycleerbare zaken bevat: pmd, glas, papier of karton. Ook heel wat voedsel, zoals brood, ongeopende verpakkingen
en
allerlei
keukenafval als schillen, koffiedik en thee, belanden in de
restafvalzak. “30 procent
minder afval halen, is een
haalbare kaart en sluit aan bij
de ambitieuze doelstellingen
die Ovam oplegt”, zegt Koen
Delie, woordvoerder van
Imog.
Om dat restafvalcijfer naar
Bron : Het Nieuwsblad - 3 mei 2021

Ambassadeur Dirk Biasino, schepen van Milieu Kristof Callens,
burgemeester Joop Verzele en Koen Delie van Imog.

omlaag te krijgen, lanceert
Imog een gloednieuw lokaal
webplatform. Op 30procentminder.be worden inwoners
via laagdrempelige acties uitgedaagd om minder in de restafvalzak te stoppen. Eenvoudige initiatieven zoals het
drinken van kraantjeswater
tot het deelnemen aan een
cursus thuiscomposteren of
het houden van kippen. Inwoners, scholen, verenigingen en
wijk- en buurtcomités kunnen
met de deelname aan de acties
punten verdienen. Met die
verzamelde punten zijn onder
meer een elektrische fiets,
een tafel uit circulair hout en
waardebonnen van de Kringden voor leuke acties, toffe reloopwinkel te winnen.
ceptjes en interessante tips.
Funfactor
Het zijn soms minimale inspanningen die voor resultaat
“Als gemeente zetten we kunnen zorgen. 30 procent
graag mee onze schouders on- minder in de diftarbak scheelt
der dit initiatief”, zegt sche- in de portemonnee, is goed
pen van Milieu Kristof Cal- voor het milieu en je kan er
lens (CD&V). “Op de website ook nog eens leuke prijzen
is heel wat inspiratie te vin- mee winnen. Afhankelijk van

PDV

Kruisem gaat voor 30 procent
minder restafval: “Drink water
van de kraan en houd kippen”

“Zijn toptijden bewijzen
dat al het harde werk
van de voorbije
OUDENAARDE
maanden niet voor
Horeca krijgt meer terras
niets is geweest”
twee zomerbars mogen d

hoe groot de impact is op het
milieu of hoe meer inzet nodig is, is een actie meer punten waard. Voor acties waarmee veel punten te verdienen
zijn, zoals het starten van
thuiscomposteren, moeten de
deelnemers een bewijs kunnen voorleggen. De verzamelde punten kunnen tot het ein-

de van het jaar ingeruild worden voor prijzen.”
Kruisemnaar en ambassadeur Dirk Biasino moest alvast niet overtuigd worden:
“Een duurzame keuze maken
is echt niet zo moeilijk. We
hebben het zelf in de hand.
Door het spelelement verhoogt ook de funfactor.” (pd)

elijke
traat,
maswordt
proeuro
eaan. De

de leerlingen en verenigingen
er blijven gebruik van maken”,
zegt schepen van Sport Geert
Breughe (CD&V).
De nieuwe hal komt aan de
zuidzijde van de schoolsite en
moet tegen 2025 klaar zijn.
Het is de bedoeling dat ook

sportverenigingen er terechtkunnen na de schooluren. De
turnhal is echter maar een onderdeel van het grote project.
“Dat houdt ook een grotere
refter en de verhuis van enkele kleuterklassen in, ook nog
voor eind 2024”, zegt burge-

meester Jan Seynhaeve .
“Samen met intercommunale
Leiedal voorzien we ook in
meer ruimte voor naschoolse
opvang, één duidelijke hoofdtoegang en een ruimere speelplaats, met minder verharding
en meer groen.” (djr)

Actie om 30 procent minder restafval te creëren, kent succes

Afvalberg verkleinen begint
met kippen en kraanwater
AVELGEM
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PETER MALAISE

Uit een recent onderzoek
dat
afvalintercommunale
Imog samen met de collega’s
van Mirom uitvoerde, blijkt
dat de gemiddelde restafvalzak nog bijna een kwart aan
recycleerbare zaken bevat.
Dat is onder meer pmd, glas
of papier en karton. “Ook
heel wat eetbaar voedsel zoals brood en ongeopende verpakkingen belanden in de
restafvalzak, net als onvermijdbaar keukenafval”, zegt
Koen Delie van Imog.

PETER MALAISE

IF

Met enkele simpele ingrepen slaagt Jan Messeeuw
uit Kerkhove (Avelgem)
erin om een pak minder
afval te produceren. Als
duizendste deelnemer
aan de actie van intercommunale Imog, die inwoners van de regio aanspoort om minder afval in
de vuilniszak te stoppen,
werd Jan vrijdag in de
bloemetjes gezet.

Uitdaging

hebben we zo al duizend
deelnemers bereikt. Door alle acties die de deelnemers
opzetten, zullen we zeker negenhonderd restafvalzakken
minder moeten ophalen.”

Om dat restafvalcijfer naar
beneden te krijgen, lanceerde
de intercommunale een lokaal webplatform. Via 30procentminder.be worden inwoners door laagdrempelige acties
uitgedaagd
om
30 procent minder restafval
te creëren. “Dat kan door het
drinken van kraantjeswater
of bijvoorbeeld door kippen
te houden. In drie weken tijd
Bron : Het Nieuwsblad - 22 mei 2021

W

Jan kreeg als afvalvoorkomer bloemen en een ‘goodiebag’.

ANNICQ VERSCHUERE
SCHEPEN VAN MILIEU

“We zien dat er te
veel afval in de
restafvalzak zit dat
er niet in thuis hoort”

ben een composthoop” zegt
Jan. “Ook het etensafval gaat
niet in de afvalzak. Een robotmaaier zorgt ervoor dat
we geen grasafval creëren.
Achteraan heb ik een haag
waar tuinafval achter kan.
We proberen om zo veel mogelijk afval te vermijden.”

Niet de beste leerling

“Ik ben blij dat ook mensen
van Avelgem meedoen”, zegt
schepen Verschuere. “Avelgem is niet de beste leerling
in het Imog-gebied. Momenteel zitten we boven de
Composthoop
170 kilogram restafval per inwoner. Het is de bedoeling
Zo kreeg Jan Messeeuw uit om dat in 2022 tot 130 kiloAvelgem vrijdag bezoek van gram terug te brengen. We
Koen Delie van Imog en van zien dat er te veel afval in de
milieuschepen Annicq Ver- zak zit dat er eigenlijk niet in
schuere (Tandem). “Wij heb- thuis hoort.”
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Afvalvervoerders worden getest op veiligheid
HARELBEKE

IF

Afvalintercommunale Imog heeft, naar aanleiding van de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk haar chauffeurs gehuldigd. Door deel te nemen wil Imog haar chauffeurs nog meer bewust maken van het belang van veilig gedrag”, zegt Imog-directeur Johan Bonnier. Elke medewerker die op 28
april afval kwam aanleveren, werd door een medewerker van de Imog-site beoordeeld op hoe veilig hij werkte. “Wie geen fouten maakte, kreeg een kleine
attentie. Anderen weten nu hoe het in de toekomst nog beter kan.” (kvo)

Estelle is nu Ambassadeur van de vrede
WAREGEM/SINT-ELOOIS-VIJVE

Estelle Deboiserie, die in het zesde leerjaar in de Stedelijke
Eloois-Vijve zit, is benoemd tot ‘Ambassadeur van de vrede
haald door het winnende ontwerp te maken voor de interna
wedstrijd die in Waregem door Lions Club Waregem wordt
strijd moet de kinderen meer bewust maken van het begrip
certificaat werd ze ook beloond met een taart, waarop haar
De posters worden de komende weken getoond op de ledtot
Bron : Het Nieuwsblad - 25 april 2021

Bron : Het Nieuwsblad - 8 mei 2021

GBS Barthel
juf Kathleen
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REKKEM

Bron : BW2E https://vimeo.com/545108199/dea4a77531
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De inwoners van het werkingsgebied van intercommunale IVAREM hebben in 2020 meer afval geproduceerd dan in 2019. De oorzaak: de coronapandemie.
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Het Gouden Oog op...
Foliezakken nog tot
eind 2021 in gebruik
WAREGEM Op 1 april van dit jaar introduceerden Imog en Fost Plus de nieuwe
blauwe zak waardoor alle plastic verpakkingen bij het PMD mogen. Dit zorgt meteen
voor een pak minder restafval en tegelijkertijd voor veel meer recyclage. Wie echter
nog foliezakken in zijn bezit heeft, mag
deze als nieuwe blauwe zak verder gebruiken tot eind 2021. De oude blauwe zakken
blijven onbeperkt geldig. Ze kunnen dus
om de twee weken met de huisvuilophaling
worden aangeboden. (PPW)

Info: 056 60 21 11 en www.waregem.be

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 16 april 2021

Politie betrapte 93 sluikstorters
WAREGEM Q In samenwerking met afvalintercommunale Imog betrapte de
politie van zone Mira vorig jaar in Waregem 93
sluikstorters. 38 kregen al
een GAS-boete, goed voor
3.920 euro. Dit jaar zijn er
alweer 16 bewoners betrapt op illegaal deponeren
van afval. Imog, Waregem
en politiezone Mira gaan
ook dit jaar onverminderd door met het gebruiken van de camera’s die elke week op
andere sluikstortgevoelige locaties worden geplaatst binnen het grondgebied. Zoals
bijvoorbeeld deze week aan de glasbolcontainers in de Waregemse Tjollenstraat.
Op de foto: schepenen Maria Polfliet en Rik Soens en korpschef Frederik Vandecasteele bij de glasbollen in de Tjollenstraat. (JADE/foto JADE)

Kinderopvang Mimosa ging van start
Bron : Streekkrant - 12 mei 2021

ZULTE Q In de Oude Weg
62 opende de groepsop-
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maandag in de miezer, de gaybrapaden blonken in het straatbeeld. IDAHOT, de internationale dag tegen holebifobie en
transfobie, werd in zowat alle gemeenten in de kijker geplaatst.
Ook aan het Wervikse stadhuis
prijkte de kleurrijke vlag als

W

Opleiding rond discriminatie
Bedoeling is om in elke school
zo’n bank op de speelplaats te
posteren en ook in Kruiseke en
Geluwe een exemplaar te plaatsen. “Als er al over gepraat

Heel wat regenbogen sieren het Wervikse straatbeeld.

wordt, dan is de actie al geslaagd.”
Het houdt echter niet op bij de
regenboogbanken. Onder de
noemer Neen tegen haat verspreidt de stad affiches met Ge-

luwse kapper en homoboegbeeld
Thierry Toebat als gezicht. Het
onthaalpersoneel draagt dan
weer een mondmasker in de regenboogkleuren. “Bij het personeel gaan we nog iets verder”, al-

een themat
scholen ond
weer de ca
nuut van g
Unia die i
vindt. In ju
neelsleden
gadget. (djr

Nog even wachten op
kleurrijke zebrapade

LOH

Op de internationale dag
tegen homo- en transfobie
hingen overal in Avelgem
regenboogvlaggen uit. Op
de regenboogzebrapaden
blijft het wel wachten tot
augustus. Dan voert een
firma de belijningen uit.

W

De korpschef van de politiezone Gavers en Imog-directeur Johan Bonnier bekijken samen enkele beelden van de glasbol.

Camera’s kunnen niet alle overtreders goed in beeld brengen

500 sluikstorters betrapt,
maar niet iedereen krijgt boete
REGIO

dat komt, wordt niet meegedeeld, om sluikstorters niet
op ideeën te brengen, maar
Imog-woordvoerder
Koen
Delie zegt wel dat eraan gewerkt wordt.
“Voor ons is het belangrijk
dat mensen weten dat de pakkans bestaat. Het is niet ons
doel om zo veel mogelijk boeKAREN VERHULST
tes te genereren, wel om zo
veel mogelijk mensen bewust
De vijf sluikstortcamera’s te maken en zo min mogelijk
die
afvalintercommunale zwerfvuil en sluikstorten te
Imog en haar aangesloten ge- hebben.”
meenten inzetten op zwerfvuilgevoelige plaatsen, leve- Opruimkosten doorgerekend
ren resultaten op. Liefst vijfhonderd sluikstorters werden Het meest voorkomende gevorig jaar betrapt. Dat maakt val van sluikstorten is een
Imog zelf bekend. “We heb- plastiek zak met huishoudeben de camera’s vorig jaar lijk afval. “Maar sluikstorters
202 keer geplaatst, wekelijks laten ook nog bruikbare voorwerpen achter: vazen, borden,
op een andere plek.”
Van die vijfhonderd overtre- tassen, speelgoed”, zegt Delie.
ders kregen er al 121 een boe- Op de gemeenteraad in Harelte, goed voor 10.815 euro aan beke vroeg Wout Patyn
GAS-boetes. Omdat niet alle (N-VA) zich luidop af of de
overtreders zichtbaar zijn, opruimkosten eigenlijk worwerden er echter ook 153 den doorgerekend aan de
dossiers geseponeerd. Hoe sluikstorters .
Verborgen camera’s hebben in 2020 vijfhonderd
sluikstorters betrapt. Zij
betaalden samen al
10.815 euro aan GAS-boetes. Meer dan een vijfde
van de overtreders krijgt
echter geen boete.

Bron : Het Nieuwsblad - 18 mei 2021

“Dat gebeurt al”, zegt Harelbeeks burgemeester Alain
Top (Vooruit/Groen). “De
GAS-boete hangt af van de
hoeveelheid afval die wordt
achtergelaten en ook de opruimkosten worden doorgerekend.”

“In Avelgem komen in augustus vijf regenboogzebrapaden”
zegt schepen van Gelijke Kansen Sandra Platteau (Tandem).
“Ze komen in de Neerstraat,
Kerkhofstraat, Leopoldstraat,
Kasteelstraat en aan het Jeugdhuis KRAK in de Scheldelaan.
We doen dat eind augustus omdat dat het moment is dat de
belijning van de wegen wordt
overgedaan.”
Intussen wapperen tussen 12
en 26 mei de regenboogvlag
wel aan het gemeentehuis, aan
Spikkerelle, het Sociaal Huis,
de brandweer en woonzorghuis
Ter Meersch. Aan het gemeentehuis wappert de vlag het hele
jaar door. “Ook onze twee middelbare scholen doen weer mee
met de actie door regenboogvlaggen te laten wapperen en
leerlingen aan te sporen om in
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Statiegeld
Top beseft eveneens dat er
nog werk aan de winkel is wat
de pakkans betreft. “Het blijft
heel moeilijk om sluikstorten
te koppelen aan een dader”,
zegt hij. “Je moet al het geluk
hebben dat je een dader kan
identificeren op een camera
of dat er persoonlijke gegevens te vinden zijn in het achtergelaten materiaal.”
Top ziet vooral een oplossing in preventief werk. “Als
politicus ben ik voorstander
van het statiegeldprincipe.
Het is gewoon uit luiheid dat
mensen dingen achterlaten.
Als ze weten dat ze er geld
voor krijgen, zullen ze dat
niet meer doen.”

Conny krijgt 25.000ste coronaprik (én
WAREGEM

In het vaccinatiecentrum van Waregem Ex
middag de 25.000ste vaccinatie uitgedeeld.
legd voor Conny Coene (56) uit Waregem. O
kreeg ze een ruiker bloemen van burgemee
eghem en zijn Deerlijkse collega Claude Cr
Conny toonde zich aangenaam verrast. “Ik
neca-spuitje, maar dat deert me niet. Ik kij
gustus, wanneer ik mijn tweede inenting kr

IF

de supe
kan je
commetbine

Corona en zwerfvuil is geen goed huwelijk. Tien medewerkers zijn dagelijks
bezig met het proper houden van de stad.

W

Kortrijk gaat strijd aan tegen
zwerfvuil met extra ploegen
KORTRIJK

De rolcontainers komen op de
drukste plekken in de stad. Ze
staan op de Leieboorden, Grote
Markt, Schouwburgplein, Veemarkt,
Vandaleplein, SintMaartenskerkhof en aan de
voorkant van het station. “TijBedoeling is overvolle vuilnis- dens het weekend is er nu ook
bakken en zwerfvuil tegen te een extra medewerker op pad
gaan. “We merken de laatste we- om de vuilnisbakken te ledigen
ken meer zwerfvuil en overvolle en ondertussen zwerfvuil te ravuilnisbakken in het centrum”, pen.”
zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemees- Tien medewerkers
ter). “Wellicht is de oorzaak een
combinatie van factoren. De eer- De vuilnisbakken op hotspots
ste lentezon, de succesvolle worden zes keer per dag gelewandeling FC De Kampioenen, digd. De vuilnisbakken worden
het fotofestival Track & Trace, in het weekend ten laatste gelede verlengde paasvakantie. Ook digd om 20 uur. De volgende
corona speelt een rol. Omdat de ochtend zijn de stadsdiensten al
horeca gesloten is, is er veel vanaf 5 uur ‘s morgens op pad. Er
(KM10/3)
kleine
meer afval van mensen die hun wordt elke dag ook een
picknick meenemen of takeaway borstelwagen ingezet om zwerfbestellen. De situatie wordt da- vuil op te ruimen. Op weekdagen
gelijks opgevolgd en geëvalu- zijn dagelijks tien medewerkers
op pad om op te ruimen. (vkk)
eerd.”
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Kortrijk zet extra containers én mankracht in om
de stad proper te houden.
Er wordt te veel afval achtergelaten.

ken en zwerfvuil tegen te gaan,
zijn extra vuilnisbakken geplaatst
op de drukste plekken in het
centrum van Kortrijk. In het weekend is ook een extra medewerker
op pad om de vuilnisbakken vaker
te ledigen. De laatste vuilnisbakken worden in het weekend geledigd om 20 uur. De volgende
ochtend zijn de stadsdiensten al
vanaf 5 uur ’s morgens op pad. Er
wordt elke dag ook een kleine
borstelwagen ingezet om zwerfvuil
op te ruimen. In de weekdagen is

er de reguliere personeelsbezetting, wat betekent dat er dagelijks
gemiddeld tien medewerkers op
pad zijn tussen 8 en 16.30 uur om
de vuilnisbakken te ledigen en
zwerfvuil te ruimen. Ook borstelveegmachines en de heetwatermachine worden dan ingezet. “De
situatie wordt dagelijks opgevolgd
en geëvalueerd. Indien nodig
kunnen extra vuilniscontainers
geplaatst worden en kan extra
personeel ingezet worden”, aldus
burgemeester Ruth Vandenberghe. (AN)

H

Provincie West-Vlaand

Stormloop
voor goedkopere
Door de (h)eerlijke faire Fairebel-me
te kopen steunt u niet alleen Marc ui
compostbakken
na
provincie West-Vlaanderen maar ook
prijsverhoging
andereGFT
landbouwers die er net zo hard

Extra vuilniscontainers en mankracht
om binnenstad proper te houden
KORTRIJK Om overvolle vuilnisbak-

D

DENDERSTREEK
Marc,

Bron : Het Nieuwsblad - 16 april 2021
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superlok
Denderstreek

woensdag 28 april 2021

L

geloven als hij.
De gemeentebesturen
die via ILvA
compostvaten en -bakken met een
forse prijsreductie verkopen, zien
een opmerkelijke toename wat betreft het aantal aanvragen. «Het
aantal aanvragen bij ons is zekerWELKOM
verIN ONZE FA
dubbeld», vertelt Ellen De Baere van
de milieudienst van de gemeente
Lede. Ook in Erpe-Mere is een opvallende toename van aantal bestellingen. Nogal wat mensen zijn geschrokken van de rekening na de eerste GFT-ophaling waarbij intercommunale ILvA nu 0,085 euro per kilogram en een vaste aanbiedingskost
van 0,125 euro per ophaling aanrekent. Dankzij subsidies kunnen de
ILvA-gemeenten wel compostvaten
en -bakken aan interessante prijzen
aanbieden. Zo koop je onder andere
al een compostvat van 240 liter voor
de prijs van 20 euro. Met ophaalbeurten van GFT die al snel rond de 8
euro schommelen, is een compostvat in elk geval een eenvoudige maS
nier om je afvalrekening terug te
c
dringen. (KMJ)
m
z
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Machine vat vuur bij
Bron : Het Laatste Nieuws - 28 april 2021
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Jarm,

Bron : Krant v West-Vlaanderen - 23 april 2021
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het cadeau van hun CEO Paul ongezonde binnenlucht. Als Het toestel werkt als een zetten bijvoorbeeld. “We wilRenson.
de lucht te weinig zuurstof verkeerslicht met een groen, len met deze actie vooral ook
Dat is ook minister van Wo- bevat, zal je dat ook echt wel oranje en rood lichtje. Van zo- bewustzijn creëren” zegt CEO

D
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pretpark Plopsaland niet open Geen spelletjes
mocht, bleven ook de hotel- Eens we de kamer hebben verdeuren dicht. Tot dit weekend kend, stoppen we onze spullen
dus. Wij checkten in en kregen weg. Aan opbergruimte geen
de suite van Piet Piraat. Jam- gebrek. De minibar is gevuld
mer dat het onthaal niet is in- met frisdrank en op tafel staat
gericht
in2021
de indrukwekkende
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als welDINSDAG
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foyer met de theaterbalkons, komstcadeau. We vlijen ons
waarop Marie & Samson, K3 en neer op de stoelen om te genieMega Mindy je verwelkomen. ten van het verblijf. Bij een apeHet zou meteen de toon heb- ritiefje hoort een gezelschapsben gezet.
spel. We zoeken in alle hoeken
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lichtjes. En op de muren van codes inscannen en vragen opmensen even moeten wenhet toilet is een schatkaart ge- lossen. De tocht is best amunen tijdens het openingsweek-
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Frituristen doelwit van oliedieven

ngevuld te krijgen

Kanaal vervuild door
gedumpte potje olie

te én met
okale helden’

De brandweer, politie en medewerkers van de Vlaamse Waterweg werden maandagmorgen opgeroepen naar het kanaal BosMet 216 scholen en verenigingen uitsuit-Kortrijk.
51 deelne- Ter hoogte van de
Spinnerijkaai
in Kortrijk was
een
mende gemeenten staat de provincie West-VlaanDiksmuide
kocht twee elektriolievervuiling
Eerst
deren op de eerste plaats wat betreft
het aantal opgemerkt.sche
overzetvlotten aan zodat
werd gedacht
olie- met fiets en al de IJzer
deelnemers aan de zwerfvuilactie ‘Operatie
Pro-dat het om een
toeristen
lek
van
een
aangemeerde
boot
per’. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid
over
kunnen om vervolgens hun
Brecht Warnez (CD&V) opvroeg. ging, maar uit onderzoek bleek
aan het licht dat het goedje afkomstig
was
van een drijvend
Operatie Proper, een initiatief van OVAM,
Fost
Plus
doosje.
De brandweermannen
en de VVSG dat al aan de vierde editie
toe was,
is
visten het
het water. De polieen beloningssysteem om scholen, groepen
enuit
vertie
vermoedt
dat
enigingen te motiveren zwerfvuil aan te pakken. iemand olie had
ververst
en onde vuile olie in het
Wie inschrijft en een actieplan uitwerkt,
krijgt
potje
had
gelaten
der andere opruimmateriaal en educatieve pak- om het daarna
in het kanaal
ketten, terwijl de meest actieve deelnemers
ookte dumpen. Het
werd
meegenomen
voor ondereen financieel duwtje in de rug krijgen, tot een
zoek.
(gsd)
maximum van 1.500 euro.

West-Vlaanderen koploper
bij ‘Operatie Proper’

Het ontbijtbuffet is uitgebr

end, na de lange sluiting. Het
uitchecken gaat vlot. We zijn
klaar voor het eerste dagje
pretparkplezier van dit seizoen. Schip ahoy, piraatjes!

Praktisch

Enkel de grotere hotelkamers
zijn momenteel open, omdat
gasten er moeten kunnen ontbijten. Dat zijn er 40 van de
117. Het dineren gebeurt nu op
het overdekte terras bij het
Prinsessiakasteel in het pretpark. Benieuwd naar hoeveel
een verblijf in het Plopsahotel
kost? We geven telkens de prijs
voor vier personen per nacht in
het weekend. Naast het verblijf

DIKSMUIDE

De IJzer over met elektrisch vlot
weg verder te zetten. Eén vlot ligt
niet ver van de Dodengang en
een ander ligt vlak bij het museumcafé Fot’Oeil.

MENEN

Milieuzorg

School nog weken dicht,
351 leerlingen in quarantaine

«Er zijn vanuit West-Vlaanderen 173 lagere - en secundaire scholen ingeschreven», weet Warnez, die
de cijfers bij minister Zuhal Demir (N-VA) opvroeg.
«Hiermee scoort onze provincie het hoogst van alle
De kleuter- en lagere school BinVlaamse provincies. Naast het leren, zetten scholen
nenhof in de Charles Cappelleook duidelijk in op samenleven.
straat in Menen blijft nog twee
Ervaringen rond milieuzorg maken hier deel van
weken dicht aangezien zowat alle
uit. De beloning is bovendien een welgekomen
leerkrachten ziek zijn. Ook de ansteun in een periode waarin verenigingen en schodere afdeling van het schoolBurgemeester
sluit
en schepenen testen de nieuwe veerdienst over
len het soms moeilijk hebben.» (SVR)
drie dagen.
voorbeelden
en dat kan op de goedkeuring
de IJzer in Diksmuide. Foto Stad Diksmuide

an-Louis Dalle.

Bron : Het Laatste Nieuws - 11 mei 2021
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an Ga- pect is voor ons.”
in de Aaron werkt al sinds 2009 bij
jn in- de interventiedienst van Ga-

Het begon al op 23 april met enkele coronagevallen. Daarom
werd beslist om de kleuterafdeling van VBS Binnenhof in de
Charles Cappellestraat in Menen

Business

CHANGE THE GAME

SORTEREN

Vijf vragen over de
nieuwe sorteerregels
voor bedrijven
De sorteerverplichtingen voor bedrijven zijn
uitgebreid. Die aangepaste regels moeten de
circulaire economie
dichterbij brengen.

1

Waarom zijn nieuwe regels nodig?
Tegen 2022 moet het
bedrijfsrestafval met 15
procent dalen. Volgens
de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zit er nog te
veel recycleerbaar afval
bij het restafval, waardoor kostbare grondstoffen verloren gaan.

2

Wat wordt van bedrijven verwacht?
Bedrijven moeten
hun afval sorteren. Sinds
januari zijn de selectief
in te zamelen afvalstromen uitgebreid met keukenafval en etensresten,
levensmiddelenafval en
matrassen. Dat brengt
het totaal op 24 apart in
te zamelen afvalstromen.
Bedrijven krijgen tot 31
december 2023 om daaraan te voldoen.

Bron : Trends - 22 april 2021

3

Welke rol spelen
afvalinzamelaars?
Afvalinzamelaars
moeten het bedrijfsrestafval controleren op sorteerfouten. Ze moeten
ook zelf aan de milieuwetgeving voldoen. Zo
investeert Suez in een
nieuwe sorteerlijn die
35 procent meer grof bedrijfsafval kan uitsorteren.

B I O R A F F I N A D E R IJ
ILHAM KADRI
CEO SOLVAY
‘We consumeren in
acht maanden wat
de planeet
produceert
in één jaar.
Eigenlijk zijn
we bankroet’

4

Wat gebeurt er als
u niet sorteert?
Bedrijven die niet
sorteren, overtreden de
milieuwetgeving. Bij een
controle kan het bedrijf
een aanmaning of een
proces-verbaal krijgen,
waaruit boetes tot
250.000 euro kunnen
volgen. Dat geldt ook
voor afvalinzamelaars
die foutief gesorteerd afval meenemen.

5

Hoe gaat u aan de
slag?
Een goed sorteerbeleid begint bij preventie.
Hoe minder afvalstromen een bedrijf heeft,
hoe minder vuilnisbakken en containers nodig
zijn. Meer informatie
staat op de websites van
OVAM en Fost Plus.
Bedrijven met bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal kunnen terecht bij
Valipac voor diverse premies. z BRITT BUSEYNE

Kaffee Circulair
verwerkt koffiegruis
tot zeep
GLIMPS.bio, de accelerator voor duurzame
bio-innovatie, werkt
aan een bioraffinaderij
die Vlaanderen op de
kaart van de circulaire
economie zal zetten.
Op dit moment wordt
de testsite gebruikt
voor Kaffee Circulair,
een project dat het komende jaar minstens 10

ton koffiegruis wil verwerken tot hoogwaardige circulaire grondstoffen en producten.
Het project heeft daarvoor grondstoffen nodig. Koffiebars, hotels
en grote kantoren kunnen contact opnemen
voor de inzameling en
de ophaling van hun
koffiegruis. z

VEILINGPLATFORM

BuyBay lanceert
veilingplatform
voor restvoorraad

17%
van het voedsel
voor consumenten ging in 2019
de vuilnisbak in,
goed voor 8 à 10
procent van de
uitstoot van
broeikasgassen,
volgens de Verenigde Naties.

BuyBay wil met Beluga Auctions een oplossing
bieden voor overtollige voorraden. De jongste
jaren werkte dat Amsterdamse bedrijf al samen
met merken als bol.com, Acer en Lenco voor de
verwerking en de verkoop van consumentenretours. Met Beluga Auctions wil het bedrijven helpen grotere volumes retours en restvoorraden voor
een redelijke prijs te verkopen. Via traditionele
kanalen worden restgoederen vaak voor nog geen
5 procent van de verkoopprijs verkocht. Omdat
kopers bij Beluga Auctions tegen elkaar opbieden,
worden de producten er beter naar waarde geschat.
Bovendien wordt de kwaliteit van de goederen en
de transacties gecontroleerd. Het platform wil de
Europese marktplaats voor consumentenretours en
restvoorraden worden, met als ultieme doel de
retourindustrie duurzamer te maken. z
22 APRIL 2021 WWW.TRENDS.BE

© BELGAIMAGE

Ragaert vindt niet dat we blind mogen
focussen op het verminderen van de plasticproductie. ‘We moeten vooral onderzoeken hoe we zo veel mogelijk plastic
kunnen maken uit gerecycleerd plastic,
hoe we dat zo geloofwaardig mogelijk aanwenden en hoe we het eenmalig gebruik
kunnen beperken. Waarom zitten Dino- en
andere koekjes individueel verpakt in een
doos? Enkel omdat ouders ze willen meegeven naar school. Met zulke dingen moeten we stoppen.’
De Kinder Surprise-eieren, een chocolade-ei met daarin een plastic eitje met een
speeltje, noemt ze als voorbeeld van een
heel onduurzaam product. ‘Je gooit de inhoud op de korte termijn weg. Gadgets die
een kort leven zijn beschoren, koop je beter niet. De producent zal er dan vlug mee
stoppen.’ Als consument heb je macht, zegt
ze ook in haar TEDx-talk met de provocerende titel ‘plastics rehab’, waarin ze met
voorbeelden aantoont dat de milieuimpact van plastic niet altijd zwart-wit is.
Ze hekelt ook het recente gebruik van
papierlaminaat in de bruine kartonnen
vlootjes met charcuterie of kaas. ‘Men
promoot het als papier, maar er zit een
dunne laag polyethyleen op. Dat vervuilt

Schoolsnacks

zakjes met 30 gram nootjes liggen als ‘een
gezonde snack’? Of ze nu in plastic of karton zijn verpakt: nee.’
‘Als in België, met onze infrastructuur,
eenmalig gebruikt plastic in het milieu
belandt, is daar een reden voor: luiheid om
het naar de vuilbak te brengen. In minder
ontwikkelde landen is dat ingewikkelder.
Het is onze morele plicht om in Afrika en
Zuidoost-Azië inzamellogistiek en verwerkingsinstallaties voor plastic te bouwen.
Anders blijft het in de oceanen terechtkomen.’

Kim Ragaert
Professor kunststofrecyclage aan UGent

De Kinder Surprise-eieren
zijn een goed voorbeeld
van een heel ‘onduurzaam’
product.

Aantal jobs

(cijfers 2019)

PLASTICINDUSTRIE IN EUROPA

Ragaert vindt het goed dat Mei Plasticvrij
focust op menstruatieartikelen. ‘Die zijn
heel moeilijk te recycleren omdat er human waste in zit. Nu worden ze bijna
allemaal verbrand.’ Vorig jaar reageerde
Ragaert heftig op Mei Plasticvrij. Er werd
geïnsinueerd dat het coronavirus langer
aanwezig zou zijn op een plastic oppervlak
dan op karton.
‘Bangmakerij’, zegt ze. ‘Het is niet waar
dat plastic altijd slecht is. Er bestaan veel
misverstanden, maar plastic heeft ook veel
voordelen: het is licht, efficiënt, goedkoop,
beschermt tegen ziektes en reduceert voedselverspilling. De grote Britse supermarkten hebben vorig jaar de plastic shopperbags vervangen door papieren en kartonnen zakken. Maar veel data tonen aan dat
dat niet de beste oplossing is. Je moet de
papieren zak minstens vier keer hergebruiken om even milieuvriendelijk te zijn. Velen vinden de in folie verpakte komkommer absurd, maar door die verpakking van
2 gram blijft hij elf dagen lekker en vermijd
je voedselverspilling. De vermeden CO₂uitstoot ligt vijf keer hoger dan die om het
plastic te maken.’
Glas gebruiken voor drankflessen is volgens Ragaert - als de ecologische voetafdruk van de productie, de CO₂-uitstoot,
de water- en landbelasting en het vervoer
wordt meegerekend - in de helft van de
gevallen slechter voor het milieu dan blik
of plastic. Idem voor de katoenen winkeltas. ‘De productie van katoen is intens. Je
moet die al 170 keer gebruiken wil je een
minder hoge milieu-impact hebben dan
met een plastic tas.’

Katoenen winkeltas

zegt Ragaert, ‘maar ik ben optimistisch. Er
is veel goede wil en kritieke massa om iets
aan de plastic afvalberg te doen, zowel bij
overheden als ngo’s, consumenten en producenten. Een van de voortrekkers van de
circulaire economie is de Britse Ellen MacArthur Foundation, die ook op het Wereld
Economisch Forum in Davos aanwezig is.
Zij is erin geslaagd top 100-bedrijven in
haar verhaal te betrekken.’
De traagheid van Europa frustreert haar.
‘Tegen 2030 moet 100 procent van de
plasticverpakkingen in Europa recycleerbaar zijn, maar er bestaat nog altijd geen
bindende definitie van ‘recycleerbaar’. Elke
cowboy kan het dus op zijn verpakking
zetten, maar in een labo is dat niet hetzelfde als op grote schaal.’

‘Statiegeld is vooral effectief in
het reduceren van zwerfvuil’, zegt
professor Kim Ragaert. ‘Het kan
de hoeveelheid wegwerpplastic
niet verminderen. Op de kwaliteit
van ingezamelde plastics heeft het
geen grote meerwaarde tegenover
ons PMD-recyclagesysteem. Drie
jaar geleden zag ik de meerwaarde
van statiegeld niet. Onze blauwe
PMD-zakken zouden te leeg worden zonder de petflessen, terwijl
ons inzamelsysteem tot de beste
van Europa behoort. Nu zitten er
ook detergentflessen, shampooflessen en folies in de blauwe zakken zodat je - als je de blikjes en
flesjes via statiegeld recupereert
- een flinke hoeveelheid plastic afval overhoudt om in de bestaande
fabrieken, die op petflessen afgestemd zijn, te recycleren. Nu ben
ik wel voorstander.’

n 2019 werd wereldwijd 368 miljoen ton plastic geproduceerd,
waarvan de helft in Azië en een
derde in China. Europa was goed
voor 58 miljoen ton. 40 procent
van de in Europa gebruikte plastic
gaat naar verpakking, zeg maar plastic
voor eenmalig gebruik. Dat ‘single use
plastic’ vormt in Europa 60 procent van de
plasticafval.
Willen we iets doen aan de plasticvervuiling, dan zijn daar de grote winsten
te halen, zeggen experten. ‘De plasticafvalberg is door corona - mondmaskers, handschoenen, ontsmettingsflacons en afhaalmaaltijden - ongetwijfeld gegroeid’, zegt
Kim Ragaert, professor kunststofrecyclage
aan de UGent. ‘Daar zijn weinig concrete
cijfers over, maar we kunnen ervan uitgaan
dat het gebruik van plastic de volgende
jaren blijft stijgen, net als dat van metaal
of glas. Dat heeft alles te maken met onze
focus op economische groei.’
Om mensen te sensibiliseren voor die
‘tsunami van wegwerpverpakkingen’ is
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En statiegeld?

MARC DE ROO
voor het vierde jaar op rij de campagne
Mei Plasticvrij opgezet. Die roept consumenten op alternatieven te zoeken voor
hun plasticgebruik. ‘Die zijn er in overvloed’, zegt het burgercollectief, dat voor
zijn campagne tv-gezichten als Dieter
Coppens en Hilde De Baerdemaeker inschakelt.
‘We roepen mensen op hun plasticvrije
story te posten op #meiplasticvrij’, zegt
campagneleider Ineke Van Nieuwenhove.
‘Met een eigen drinkbeker of brooddoos,
een bamboetandenborstel, zelfgemaakt
poetsmiddel of gezichtsreiniger, een stuk
zeep of wasbare luiers. Anderen zullen na
tien keer misschien denken: dat alternatief
is wel de moeite. Ook willen we maandverbanden en tampons bespreekbaar maken.
Daar zitten veel plastics in. Ze leidden tot
tonnen afval. Menstruatiecups en -ondergoed kunnen dat vervangen.’
‘Om wegwerpplastic aan te pakken
moeten we in de eerste plaats de strijd
aangaan met wegwerpproducten’, vindt
Ragaert. Ze spreekt liever over een afval- en
attitudeprobleem dan over een materiaalprobleem. ‘Moeten er in supermarkten

Het gros van ons plastic afval is afkomstig van plastic
voor eenmalig gebruik. De burgercampagne Mei Plasticvrij roept op om daar iets aan te doen. ‘Blind plastic
bannen is echter geen goed idee’, zeggen experten.

‘Stop met in plastic
verpakte koekjes’

© BELGAIMAGE

Ragaert en haar team - ‘jonge idealisten die
de wereld willen verbeteren’ - zijn gespecialiseerd in het hoogwaardiger maken
van gerecycleerde plastics. Ze werkt samen
met bedrijven als Indaver, Govaplast, Suez,
Samsonite en Whirlpool. Met haar labo
ondersteunde ze onlangs de ontwikkeling
van een Philips-stofzuiger waarvan de plasticonderdelen voor 75 procent uit gerecycleerde producten bestaat. ‘Een prachtig
product’, zegt ze.
Om plastic te recycleren is zuiverheid
heel belangrijk, zegt ze. ‘Hoe minder het
plastic uit verschillende soorten plastic
bestaat, hoe beter om te hergebruiken.
Bedrijven keren daarom terug naar meer
monomaterialen in plaats van verschillende types plastic boven elkaar.’
Plastic recycleren is niet altijd evident.
Ragaert: ‘Contact tussen verpakking en
voeding is strikt gereguleerd. Petflessen
zijn perfect recycleerbaar tot plastic voor
voedingswaren, zoals nieuwe flessen of
plastic schoteltjes voor kaas. Melkflessen
daarentegen niet omdat ze van hetzelfde
polyethyleen zijn gemaakt als shampooflessen en de klassieke sorteersystemen
niet kunnen herkennen welk plastic met
voedsel in contact is geweest of niet. Verschillende multinationals onderzoeken via
het Holy Grail-project hoe ze het plastic
dat in contact is gekomen met voeding
kunnen watermerken zodat we het zonder
problemen kunnen sorteren.’
‘Er is nog heel veel werk aan de winkel,’

Recyclage

speeltje, noemt ze als voorbeeld van een
heel onduurzaam product. ‘Je gooit de inhoud op de korte termijn weg. Gadgets die
een kort leven zijn beschoren, koop je beter niet. De producent zal er dan vlug mee
stoppen.’ Als consument heb je macht, zegt
ze ook in haar TEDx-talk met de provocerende titel ‘plastics rehab’, waarin ze met
voorbeelden aantoont dat de milieuimpact van plastic niet altijd zwart-wit is.
Ze hekelt ook het recente gebruik van
papierlaminaat in de bruine kartonnen
vlootjes met charcuterie of kaas. ‘Men
promoot het als papier, maar er zit een
dunne laag polyethyleen op. Dat vervuilt
zowel de papier- als de plasticstroom. Je
kan er niets mee.’ Over de afvalberg die de
e-commerce en de afhaalmaaltijdenhype
teweegbrengen, is ze niet te spreken. ‘De
hoeveelheid karton daarvoor is gigantisch.
Heel veel pizzadozen bevatten trouwens
een dunne laag plastic. Zuiver is het niet.’
Ragaert is wel een fan van afvulsystemen. ‘Vorig jaar lanceerde Procter & Gamble de mogelijkheid je shampoofles te hervullen in de winkel. Zo neem je heel veel
eenmalige plastic verpakkingen weg.’
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Europese plasticproductie
zou in 2020 volgens ramingen
8,5 procent lager liggen dan in
2019 als gevolg van de
coronapandemie omdat veel
fabrieken tijdelijk dichtgingen
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PLASTICINDUSTRIE IN EUROPA

wordt meegerekend - in de helft van de
gevallen slechter voor het milieu dan blik
of plastic. Idem voor de katoenen winkeltas. ‘De productie van katoen is intens. Je
moet die al 170 keer gebruiken wil je een
minder hoge milieu-impact hebben dan
met een plastic tas.’
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