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Inzameling van roze zak succesvol gestart
EcoWerf heeft de voorbije 6 weken de roze zakken opgehaald in 26 gemeenten. Vandaag is
Scherpenheuvel-Zichem als laatste gemeente aan de beurt. In Leuven staat de
Stadsreinigingsdienst zelf in voor de ophaling van de roze zakken.
De roze zakken worden om de 6 weken selectief huis aan huis opgehaald. Inwoners kunnen
ook in de recyclageparken terecht met hun roze zakken.
Voor de ophaalrondes worden 4 ophaalwagens ingezet. 3 chauffeur-laders en 6 laders werden
aangeworven om de roze zakken op te halen.
208 ton plastics ingezameld afgelopen 6 weken
We mikken er op om 7,4 kg/persoon zachte plastics in te zamelen. We zullen ofwel 8 keer per
jaar ofwel 9 keer per jaar de roze zakken ophalen, dit is afhankelijk van tijdstip van starten in
het kalenderjaar. Als we dit omrekenen naar kg/inwoner/keer mikken we op 0,85 kg/inwoner/
keer. Als we gemiddeld over alle aansluitpunten berekenen, dan bereiken we nu al 82% van dit
streefdoel. Dit is zeker een succes. In totaal hebben we de voorbije 6 weken 208.000 kg
opgehaald. We streven ernaar om in 2018 3.160 ton huis aan huis op te halen en 616 ton via
de recyclageparken, of een totaal van 3.776 ton. Ter vergelijking: in 2017 hebben we 1.052 ton
zachte plastics ingezameld op de recyclageparken.
In een ophaalwagen halen we per keer zo'n 4 ton in. We persen de roze zakken in een pers en
kunnen zo 8 ton of 2 vrachtwagens in een container persen. We rijden telkens met 2 containers
of 16 ton naar Houthalen. Bij ECO-oh! worden de zachte plastics verwerkt tot banken,
compostbakken, afboordingen, vijverranden, afdekplaatjes ...
Roze zakken ten laatste om 07.00 uur ’s morgens buiten
Inwoners kunnen in de roze zak 100% zuivere zachte plastics kwijt, alsook harde plastics
kleiner dan een emmer van 10 liter. De plastics horen in een roze zak met EcoWerf-logo te
zitten, die goed dichtgeknoopt en vlot hanteerbaar is. De zakken dienen duidelijk zichtbaar
tegen de straatkant te staan op de ophaaldag, en dit zeker vóór 07.00 uur ’s morgens. Door de
nieuwe rondes kan de ophaalwagen immers vroeger of later langskomen dan gewoonlijk. De
ophaaldata staan op de afvalkalender en op de app Recycle!. Raadpleeg de afvalkalender op
www.ecowerf.be voor de sorteerregels. Indien stormweer is aangekondigd, zeker niet de avond
voordien buitenzetten.
Mogelijke invoering p+md-zak ten vroegste vanaf 1 januari 2021
Een mogelijke nieuwe p+md-zak waarvan sprake in de berichtgeving van Fost Plus zal in onze
regio ten vroegste vanaf 1 januari 2021 worden ingevoerd. Pas vanaf dan zal in onze regio een
efficiënte sortering van de inhoud van de p+md-zak in nieuwe of grondig aangepaste
installaties mogelijk zijn. Tot zolang blijven de blauwe pmd-zak en roze zak voor plastics in
voege. De invoering van een p+md zak zal gefaseerd opgezet worden vanaf 1 januari 2019 in
België, maar pas vanaf 1 januari 2021 voor de provincie Vlaams-Brabant mogelijk zijn.
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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
60 ophaalwagens en containerwagens met meer dan 120 laders en chauffeurs op de baan en
kunnen inwoners terecht in 26 recyclageparken en op 338 glasbolsites.
Meer informatie: www.ecowerf.be
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