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Tienen, 22 november 2017

Eerste ondergrondse glascontainers in Tienen,
sorteerstraten en mobiele recyclageparken op komst

ondergrondse

Aan de Leopoldvest in Tienen kunnen de inwoners voortaan met wit en gekleurd glas terecht in
de eerste ondergrondse glascontainers in de stad. Het stadsbestuur van Tienen wil bekijken op
welke andere sites ondergrondse glascontainers kunnen geïnstalleerd worden. Tienen en
EcoWerf willen naast ondergrondse glascontainers in 2018, ook 3 ondergrondse sorteerstraten
voor verschillende afvalfracties installeren en mobiele recyclageparken opzetten.
840.000 kg glas ingezameld in 53 duo-glasbollen.
In Tienen staan momenteel 53 duo-glasbollen, verspreid over 22 sites, van 1 duo per site tot 9
duo-glasbollen op de parking aan de Carrefour. Ze worden om de 14 dagen geledigd, de ene
keer worden de glasbollen in het centrum geledigd, de andere week worden de glasbollen
buiten het centrum geledigd. In 2016 werd 840.000 kg glas ingezameld. Tom Roovers, schepen
van Leefmilieu: “Jammer genoeg komt er veel zwerfvuil rond de glasbollen terecht: in 2016

heeft EcoWerf 22.000 kg zwerfvuil moeten opruimen. Daar willen we wat aan doen. Op een
aantal plaatsen willen we ondergrondse glascontainers installeren. In 2018 zullen we op
geregelde tijdstippen camera’s aan de glasbollen plaatsen om de inwoners die zwerfvuil
veroorzaken op heterdaad te kunnen betrappen en bestraffen.”
Volgend jaar 3 ondergrondse sorteerstraten voor afval 24/7 beschikbaar
Stad Tienen en EcoWerf plannen in 2018 3 ondergrondse sorteerstraten in Tienen op de sites
Park Passionisten, Lyceumsite en Kennedypark. Tom Roovers: “De bewoners zullen met een

gepersonaliseerde toegangskaart 24/7 toegang krijgen tot de ondergrondse sorteerstraat. Pmd
en papier en karton kunnen gratis en los worden aangeboden. Voor huisvuil en gft zal de
inwoner per volume betalen, de containers zullen uitgerust zijn met een volumesysteem.”
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.
Op die manier kunnen ledigingen efficiënt ingepland worden.
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Mobiele recylageparken in Tienen
In 2017 werden in Leuven 8 mobiele recyclageparken in specifieke wijken opgezet. Inwoners
van de wijk waar het mobiel recyclagepark die week neerstrijkt, kunnen er terecht met grofvuil,
sloophout, oude metalen, harde plastics, klein gevaarlijk afval, elektrische apparaten, kurk,
piepschuim, herbruikbare goederen en herbruikbaar textiel. Schepen Tom Roovers: “Ik bracht

een werkbezoek aan een mobiel park in Leuven. Omdat de stad Tienen en EcoWerf een
duurzaam én toekomstgericht afvalbeheer willen voeren, willen we inspelen op de behoeften
van de inwoners in meer en meer verstedelijkte gebieden. Veel inwoners van deze wijken
beschikken niet over een wagen en wonen in een kleinere woonomgeving. Dat maakt het
moeilijk om een bezoek te brengen aan het recyclagepark.” Een mobiel park naar de inwoner
brengen is een mogelijke sleutel voor duurzaam gedrag. Daarnaast is het een aanzet om
alternatieven te zoeken voor de bestaande recyclageparken in een stedelijke omgeving. Door
het aanbieden ervan, verkleint ook de kans op sluikstorten. De inwoners van Leuven
reageerden zeer dankbaar en maakten goed gebruik van de mogelijkheid om van hun afval af
te raken. Het is duidelijk dat het mobiel containerpark beantwoordt aan een maatschappelijke
nood. Volgend jaar wil EcoWerf in samenwerking met buurtwerking mobiele parken opzetten in
Tienen en Leuven.
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 427.000 inwoners.
Dagelijks zijn er 80 ophaalwagens en containerwagens met meer dan 100 laders en chauffeurs
op de baan en kunnen inwoners terecht in 26 recyclageparken en op 338 glasbolsites.

Info
Tom Roovers, schepen van Leefmilieu Tienen, 0498/92 57 44 – tom.roovers@tienen.be
Jos Artois, woordvoerder EcoWerf, 0475/64 21 55 – jos.artois@ecowerf.be
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