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Herbruikbare verf krijgt een nieuw leven
Breng resten van verf naar het recyclagepark

Veel verf blijft ongebruikt liggen. Veel mensen hebben in hun kelder of garage wel een aantal
ongebruikte potten verf staan. Als inwoners verfpotten naar het recyclagepark brengen zijn ze
in veel gevallen nog gevuld met verf die nog opnieuw kan gebruikt worden. Nu worden ze
afgevoerd en verbrand op hoge temperatuur. Jaarlijks wordt zo’n 400.000 kg verfafval
aangevoerd voor vernietiging. Daar wil EcoWerf samen met de gemeenten ScherpenheuvelZichem, Haacht, Herent, Kortenberg, Tienen en Landen en de Kringwinkels Hageland en SPIT
wat aan doen. Zo krijgt herbruikbare verf een nieuw leven. Het project loopt 6 maanden, na
een positieve evaluatie kan het uitgebreid worden. Ovam geeft financiële ondersteuning.

Alleen waterhoudende verf
Op de recyclageparken van Scherpenheuvel-Zichem, Haacht, Herent, Kortenberg, Tienen en
Landen kunnen inwoners terecht met hun verfpotten. De parkwachter maakt een selectie en
houdt de muurverf op waterbasis apart, de potten mogen niet beschadigd zijn en moeten
minstens halfvol zijn. Zij kregen hiervoor een opleiding van Akzo Nobel en de verfindustrie. Zo
staan ze klaar om opgehaald te worden door de Kringwinkels.
Ook op de andere recyclageparken, uitgebaat door EcoWerf, kan nog steeds ongebruikte verf
aangeleverd worden, daar worden ze voorlopig niet uitgesorteerd. De verfpotten worden
afgevoerd en verbrand op hoge temperatuur.
Peter Standaert, algemeen directeur EcoWerf: “52.000 ton afval wordt jaarlijks ingezameld op

onze 26 recyclageparken, dat is 30% van het huishoudelijk afval dat we jaarlijks inzamelen.
Onze bezoekers kwamen in 2016 langs om 845.000 keer afval te brengen. Onze 80
parkwachters krijgen regelmatig info en opleiding hoe ze veilig met dit afval moeten omgaan.
Om de selectie van verven te kunnen uitvoeren kregen ze een speciale opleiding van Akzo
Nobel en de verfindustrie.”
Herbruikbare verf naar Kringwinkels

De Kringwinkels Hageland en SPIT halen de herbruikbare verf op en controleren de kwaliteit
van de verf. De verf mag niet uitgedroogd zijn, mag niet bevroren geweest zijn en mag niet
gemengd zijn met andere producten. Om deze controle goed te kunnen uitvoeren, kregen ze
daarvoor ook een opleiding van Akzo Nobel en de verfindustrie.
De herbruikbare verf zal vanaf 25 november worden verkocht aan 3 euro per liter in de winkels
in Heverlee, Ijzerenmolenstraat en Tienen, Torsinplaats. Zo kan er op dat ogenblik voldoende
gecontroleerde herbruikbare verf te koop worden aangeboden.
Paul Stessens, Hageland en Martien Daron, SPIT: “Kringwinkels zijn goed voor mens, milieu én

portemonnee. Door de inzameling en verkoop van herbruikbare goederen kunnen we veel
mensen een job geven, voor wie het moeilijk is op de arbeidsmarkt. Iedereen denkt dan aan
meubelen, boeken, kleding, electro en huisraad. Maar eigenlijk gaat dat ook op voor verf. De
verfpotten staan in de kelder of ergens op een rek zolang stof te vergaren, tot ze niet meer
herbruikbaar zijn. En dat kan je vanaf nu vermijden, door ze sneller naar het recyclagepark te
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brengen. De Kringwinkel zorgt er dan nadien voor dat de nog herbruikbare potten een nieuwe
eigenaar vinden.”
Community Repaint
Zo werkt EcoWerf, de gemeenten en de Kringwinkels mee aan het internationale Community
Repaint project. In Groot-Brittannië is AkzoNobel al ruim 20 jaar betrokken bij initiatieven om
herbruikbare verven in te zamelen: zo’n half miljoen liter verf wordt hergebruikt voor goede
doelen. Informatie hierover is terug te vinden op www.communityrepaint.be en
www.communityrepaint.uk. Ook in Nederland en België lopen projecten.
Ook verenigingen die op zoek zijn naar verf voor hun lokalen of een lokaal buurtproject kunnen
verf aankopen bij de Kringwinkels.
Informatie aan de bevolking
Inwoners worden geïnformeerd via folders, affiches, het Kringloopnieuws, informatie in de
gemeentelijke infobladen, de Afvalkalender 2018, de communicatiekanalen van de Kringwinkels
en de communicatiekanalen van de gemeente. Manu Claes, burgemeester van ScherpenheuvelZichem: “Als gemeente ondersteunen wij ten volle dit nieuwe project. Het is een mooi

voorbeeld van hoe een containerpark de naam van recyclagepark verdient. Zo’n 75% van het
afval, zeg maar materiaal, dat wordt ingezameld huis aan huis en op recyclageparken, wordt
gerecycleerd. Als we er in lukken om een deel van de verven opnieuw te hergebruiken,
vermijden we dat deze verf moet worden vernietigd. Zo wordt nog meer afval hergebruikt. Wij
zullen hier samen met EcoWerf uitvoerig over communiceren.”
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 bij 80 parkwachters in 26 recyclageparken en op 318 glasbolsites.

Info
Jos Artois, woordvoerder EcoWerf, 0475/64 21 55 – jos.artois@ecowerf.be
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