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Leuven, 6 september 2017

EcoWerf
bestelt
2
miljoen
composteerbare
zakjes
keukenafvalbakjes bij The Compost Bag Company in Herent

voor

EcoWerf bestelt voor de volgende 2 jaar voor haar gemeenten en bewoners bij The Compost
Bag Company 2 miljoen composteerbare ‘ademende’ zakjes voor keukenafvalbakjes. Deze
zullen worden verkocht via de gebruikelijke verdeelpunten in de gemeenten.
Inwoners die nog niet beschikken over een keukenafvalbakje kunnen dit ook aankopen. Dit zal
gebeuren via de gemeente of via de webshop van The Compost Bag Company.
Het geventileerde keukenafvalbakje en de bijbehorende composteerbare zakjes zorgen voor
een gemakkelijk en proper systeem voor het selectief inzamelen van gft in de keuken. Een deel
van het vocht van het keukenafval kan door het geventileerde afvalbakje verdampen waardoor
het afval licht uitdroogt en er minder snel schimmelvorming optreedt. Bovendien zorgt dit
systeem voor minder aantrekking van fruitvliegjes en kunnen de zakjes zowel in de gftcontainer (voor de huis-aan-huisinzameling) als in het compostvat, de compostbak of op de
composthoop.
De zakjes zijn 100% biodegradeerbaar en composteerbaar. De zakjes worden per rol van 50
verkocht. Indien goed bewaard (op een droge plaats en afgeschermd van direct zonlicht)
kunnen de zakken tot 1 jaar na productiedatum gebruikt worden.
Gemeenten kunnen voor hun inwoners ook composteerbare zakken voor de gft-containers van
40 liter, 120 liter en 240 liter aankopen. Door het gebruik van de composteerbare zakken blijft
de gft-container properder. De zak met gft wordt bij de lediging telkens verwijderd. De
composteerbare zakken worden verkocht per 10. Het gebruik van deze composteerbare zakken
is niet verplicht.
De ingezamelde gft wordt gecomposteerd in de composteringsinstallatie van EcoWerf te
Leuven. Na enkele weken zijn de zakjes en zakken volledig gecomposteerd. Zo kunnen we gft
van goede kwaliteit produceren, die een vlotte afzet vindt.
EcoWerf werkt reeds enkele jaren samen met The Compost Bag Company en is tevreden dat
het na een aanbestedingsprocedure voor de volgende 2 jaar opnieuw kan samenwerken met
The Compost Bag Company, een bedrijf uit haar regio.

Over EcoWerf
Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf zet afvalpreventieprojecten op en zorgt voor de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in 27 gemeenten in Oost-Brabant:
Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek,
Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg,
Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, TieltWinge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. In haar composteerinstallatie verwerkt EcoWerf jaarlijks
zo’n 50.000 ton gft tot waardevolle compost.
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321 medewerkers verzorgen samen de dienstverlening voor 424.000 inwoners. Dagelijks zijn er
52 ophaalwagens met meer dan 100 laders en chauffeurs op de baan en kunnen inwoners
terecht in 26 containerparken en op 318 glasbolsites.
Meer informatie: www.ecowerf.be

Over The Compost Bag Company
The Compost Bag Company produceert uit kardoenzaadolie composteerbare en bio-afbreekbare
plastic zakken en folies. Kardoen is een distel die wordt gewonnen op dorre gronden in Sardinië
en die geen irrigatie of bemesting vereist. Het heeft daarnaast ook grote socio-economische
voordelen: de lokale boeren worden er nauw bij betrokken en varen er wel bij, net zoals de
productiearbeiders in een door werkloosheid geteisterde streek.
De hernieuwbare en composteerbare zakken op basis van kardoenzaadolie zijn ideaal om op
een hygiënische manier organisch afval te sorteren. Als je ze bovendien gebruikt in de speciaal
hiervoor ontwikkeld geventileerde keukenemmertjes, dan gaan ze het rottingsproces tegen en
heb je merkbaar minder onaangename geurtjes, minder aantrekking van insecten en minder
schimmelvorming. Na een aantal dagen is het zakje vol, knoop je het dicht en gooi je het in de
gft-bak. Zo houd je ook die bak proper. En in de composteerinstallatie (zoals die van EcoWerf)
vergaan ze binnen de kortste keren samen met het organisch afval tot compost, een natuurlijke
bodemverbeteraar. Organische recyclage op zijn best!
We blijven ook zoeken naar alternatieven voor andere plastic producten die vaak bij het
organisch afval terechtkomen, zoals bv. de groenten- en fruitzakjes in de supermarkt. Zakjes op
basis van kardoenzaadolie veroorzaken geen problemen bij de compostering en ze laten in
compost geen micro-plasticdeeltjes achter.
Bovendien houden de zakjes groenten en fruit zelfs langer vers in de koelkast omdat ze
waterdampdoorlatend zijn en zo condensatie en voortijdige rotting vermijden. Vervolgens kan je
de zakjes een tweede leven geven voor het sorteren van organisch afval.
Naast deze zakjes produceert The Compost Bag Company ook alternatieven voor plastic
hondenpoepzakjes en plastic tuinfolie. Onze materialen komen van het veld en onze producten
eindigen ook weer op het veld als compost. Het is immers belangrijk om in elke schakel van de
keten de weg van de laagste impact te kiezen.
The Compost Bag Company is een bedrijf gevestigd in Herent, bij Leuven, en stelt 30 personen
tewerk. Het bedrijf produceert jaarlijks 350 miljoen composteerbare zakken en composteerbare
zakjes voor keukenafvalbakjes. Heel wat intercommunales in Vlaanderen werken samen met
het bedrijf. Zo’n 90% van de productie wordt geëxporteerd. Zo levert het bedrijf
biodegradeerbare zakjes en zakken in heel Noord West- Europa, vooral in het Verenigd
Koninkrijk en de Scandinavische landen.
The Compost Bag Company werkt reeds enkele jaren samen met EcoWerf en is tevreden dat
het de samenwerking met de gemeenten van haar regio kan verderzetten.
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NIET VOOR PUBLICATIE
Info
Jos Artois
Diensthoofd Communicatie EcoWerf
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 WILSELE (LEUVEN)
0475/64 21 55 – jos.artois@ecowerf.be

Erik Vanderlinden
The Compost Bag Company
0495/24 19 43 – Erik.vanderlinden@compostbag.eu
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