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Leuven, 12 oktober 2017

Eerste ondergrondse sorteerstraat in wijk Tweewaters in Leuven in
gebruik
Mooie combinatie van ondergrondse sorteerstraat en Bringme Box
Inwoners van stadswijk Tweewaters, Leuven, kunnen vanaf vandaag, 12 oktober met een speciale
toegangskaart gebruik maken van de allereerste ondergrondse sorteerstraat voor afval op basis van
volumemeting in Leuven. Daarnaast kunnen zij hun Bringme Box inzetten voor de inzameling van
minder courante afvalfracties. De combinatie van een ondergrondse sorteerstraat voor afval en de
Bringme Box in Tweewaters is een primeur voor België. Het afvalconcept past in het duurzaam beheer
van de nieuwe wijk en is een nauwe samenwerking tussen Ertzberg, de Stad Leuven en EcoWerf.
Sorteerstraat voor afval 24/7 beschikbaar voor de inwoners
De bewoners krijgen met een gepersonaliseerde toegangskaart 24/7 toegang tot de ondergrondse
sorteerstraat. Pmd en papier en karton kunnen gratis en los worden aangeboden. Voor huisvuil en gft
betaalt de inwoner per volume, de containers zijn uitgerust met een volumesysteem. Dit systeem met
aanrekenen met gedifferentieerde tarieven wordt ook DifTar genoemd. Voor huisvuil kunnen inwoners
kiezen tussen een volume van 30 liter of 60 liter, voor gft is dat 10 of 20 liter. Voor gft dienen
composteerbare zakjes te worden gebruikt.
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Slimme sorteerstraat: sensoren geven vullingsgraad aan
Gft komt in een ondergrondse container van 3m³ terecht en zal wekelijks door EcoWerf worden
ingezameld. Huisvuil, papier en karton en pmd komen terecht in een container van elk 4m³ en zullen
tweewekelijks worden ingezameld. In de containers zijn sensoren ingebouwd die de vullingsgraad van
de container weergeven. Als de containers een bepaalde vullingsgraad bereiken wordt dit elektronisch
gemeld bij EcoWerf, zo kunnen ledigingen efficiënt ingepland en zonodig bijgestuurd worden. Bij de
lediging worden de containers opgetild en via het openen van de bodemkleppen komen de
afvalfracties gescheiden in de inzamelwagen terecht.
Afvalrekening kan online opgevolgd worden
Inwoners kunnen zich gratis registreren op www.mijnecowerf.be, het digitale loket van EcoWerf. Op
dit online platform kan de inwoner alle informatie terugvinden: overzicht van de afvalstortingen, saldo
van de DifTar-rekening, overzicht van de verrichtingen, betalingsuitnodigingen, statistieken van de
afvalinzameling en ook de afvalleveringen op het DifTar-recyclagepark. Dankzij de gepersonaliseerde
meetgegevens en de toegankelijkheid tot deze online documenten, wordt de bewoner bewust
gemaakt van zijn afvalgedrag.
Bringme Box als verlengstuk van de sorteerstraat
In de Twist en de Ark werden door Ertzberg voor de bewoners slimme boxen, verbonden met een
app, geïnstalleerd die het mogelijk maken om boodschappen en online bestellingen te laten leveren,
ook bij afwezigheid. Het Bringme concept faciliteert ook om minder courante afvalfracties in te
zamelen, zoals e-waste, kledij, batterijen, spaarlampen…
Deze specifieke afvalfracties kunnen dan in de boxen gedropt worden, zodat deze op een efficiënte
manier opgehaald kunnen worden.
Benoit Broos, directeur Vastgoed Ertzberg: “In 2006 beschreef onze CEO de afvalsorteerstraat en de

thuisleveringskast in het visieboek dat we als bedrijf gebruiken voor de ontwikkeling van de stadswijk
Tweewaters. Tussen droom en daad is er meer dan 10 jaar verlopen. Ik ben blij dat we vandaag het
resultaat zien van onze volharding én samenwerking met EcoWerf en de stad Leuven.
De combinatie van de slimme sorteerstraat en de Bringme Box is een unieke realisatie van onze visie
als vastgoedontwikkelaar waarbij we duurzaamheid en leefcomfort van de bewoners hand in hand
laten gaan.
We zijn ervan overtuigd dat het unieke afvalconcept op zeer korte termijn de nieuwe standaard wordt
waardoor wij als ontwikkelaar over onze eigen projectgrenzen heen een sterke bijdrage kunnen
leveren aan Leuven Klimaat Neutraal 2030.”
Mohamed Ridouani, schepen stad Leuven: “De sorteerstraten zijn een duurzame uitbreiding op de

huis-aan-huisinzameling van afval. Door al het afval op één plaats te verzamelen, wordt het afval van
een honderdtal gezinnen in één beweging opgehaald, wat voor minder uitstoot zorgt. Bovendien
moeten inwoners van appartementen hun afval niet bijhouden tot de ophaaldag, maar kunnen ze het
24/7 in de containers kwijt. In de sociale woonwijken Schorenshof en Lolanden zullen ook
sorteerstraten komen. Voor die inwoners betalen we als stad een deel van de beheerskosten, omdat
het natuurlijk niet duurder mag worden dan de gewone huis-aan-huisophaling.”
Rudi Beeken, voorzitter EcoWerf: “EcoWerf wil als afvalintercommunale flexibel inspelen op nieuwe

vragen van haar steden en gemeenten, en ook van hun inwoners. Nieuwe en kleinere woonvormen en
het feit dat meer en meer mensen kiezen om geen wagen aan te kopen vraagt om nieuwe vormen
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van selectieve inzameling. Zo kennen de mobiele recyclageparken in aandachtswijken in Leuven een
groot succes, veel inwoners zonder wagen maken er gebruik van.
Ondergrondse sorteerstraten zullen meer en meer ingebouwd worden, zeker in nieuwe woonwijken.
Wij staan daarbij sterk achter het DifTar-systeem zodat de sorteerder beloond wordt. Inwoners
kunnen hun afvalrekening opvolgen. Dit leidt tot een meer bewust afvalgedrag, we informeren onze
burgers over hoe ze afval kunnen voorkomen. Ook de kwaliteit van de ingezamelde afvalfracties is
zeer belangrijk, alleen dan is een efficiënte recyclage mogelijk: dat zullen we met onze ondergrondse
sorteerstraten goed moeten bewaken.”
Contact
Jos Artois, woordvoerder EcoWerf, 0475 642155, jos.artois@ecowerf.be
Benoit Broos, directeur Vastgoed Ertzberg, 016 841126, bbr@ertzberg.be
Danny Stroobants, directeur stadsreiniging Leuven, 0475 396832, danny.stroobants@leuven.be
Mohamed Ridouani, schepen van leefmilieu, 016 272219, 0497 838423,
mohamed.ridouani@leuven.be
Myriam Fannes, schepen van stadsreiniging, 016 27 22 08, myriam.fannes@leuven.be
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