Persbericht
Landen, 3 oktober 2017

Nieuw recyclagepark Landen opent de deuren
De inwoners van Landen zijn vanaf 3 oktober welkom in het nieuwe recyclagepark. Het nieuwe
park is uitgerust met een DifTar-systeem (geDifferentieerde Tarieven). Inwoners krijgen
toegang met hun elektronische identiteitskaart. Inwoners kunnen terecht met hun gesorteerd
afval: voor een groot deel van de afvalfracties betalen ze niet, voor een ander deel betalen ze
op basis van het gewicht en de afvalsoort die ze aanbieden. Alle tarieven staan duidelijk
vermeld in de folder die huis-aan-huis werd bedeeld.

Welke afvalstromen?
In het recyclagepark kunnen inwoners gratis terecht met papier-karton, asbest, kurk, klein
gevaarlijk afval, oude metalen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, textiel,
herbruikbare goederen, hol glas, vlak glas, pmd (in de blauwe zak) en zachte plastics (in de
roze zak). Voor andere afvalstromen betalen inwoners op basis van het gewicht en de
afvalsoort: gras en bladeren, snoeihout en haagscheersel, boomstronken, grofvuil, harde
plastics, sloophout, cellenbeton, gips, keramiek, steenafval.

Mooie samenwerking tussen stad Landen en EcoWerf
Het gloednieuwe recyclagepark is het resultaat van een mooie samenwerking tussen EcoWerf
en de stad Landen. Schepen Frank Stevens: “Wij zijn zeer tevreden met het mooie
recyclagepark. Onze inwoners zullen vlot terechtkunnen in het nieuwe park. Er is een duidelijke
opsplitsing tussen het gratis deel en het te betalen deel. De verzonken containers verhogen het
comfort van de bezoekers: ze hoeven geen ladder op te klimmen om hun afval in de juiste
containers te deponeren. Wie benieuwd is naar de werking van het nieuwe park kan op
maandag 16 oktober 2017 tussen 17.00 en 20.00 uur een rondleiding volgen. Nu het nieuwe
recyclagepark open is, kunnen inwoners niet meer terecht in het park van Zoutleeuw”. Tie
Vanbeselaere, ondervoorzitter EcoWerf, onderlijnt het belang van een intercommunale
samenwerking: “Elke inwoner zal op termijn terechtkunnen in een recyclagepark op maximaal
10 minuten rijden. Dit is het resultaat van een grondig locatie-onderzoek in het werkingsgebied
van EcoWerf en een weloverwogen keuze van de locaties. Alle locaties zijn gekozen om de
service aan de bevolking optimaal te maken”.
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EcoWerf staat in voor het volledig beheer van 26 van de 28 recyclageparken in haar
werkingsgebied. Op deze parken ontving EcoWerf in 2016 in totaal 845.000 bezoeken. Tegen
2023 zal EcoWerf in haar werkingsgebied 20 vernieuwde DifTar-recyclageparken uitbaten.
Inwoners zullen toegang hebben tot alle parken met gelijke tarieven, zelfde inzamelwijze voor
alle fracties, identieke toegangscontrole, zelfde openingsuren. Een mooi voorbeeld van
intercommunale samenwerking. Momenteel hebben de inwoners van 12 gemeenten toegang tot
11 DifTar-gewichtsparken. Het nieuwe recyclagepark van Landen is daar een van. De inwoners
van Landen hebben dus ook toegang tot de andere DifTar-gewichtsparken van EcoWerf.
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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.
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
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Frank Stevens
Schepen van Leefmilieu, Stad Landen
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