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Fost Plus bedankt werknemers EcoWerf voor goede resultaten met
pakje friet
Fost Plus trakteerde dinsdag 5 juni alle EcoWerf-medewerkers tijdens de middagpauze of na de
dagtaak op een pakje friet om zo de goede resultaten op het vlak van kwaliteit te vieren.
EcoWerf leverde heel wat inspanningen om de vervuilingsgraad van de opgehaalde pmd-zak
naar beneden te halen en om de netheid van de glasbolsites te verbeteren. EcoWerf en haar 27
gemeenten willen de 430.000 inwoners bedanken voor hun bijdrage. Een goede kwaliteit van
de selectief ingezamelde afvalstoffen is zeer belangrijk om een efficiënte recyclage en
compostering mogelijk te maken.
Residupercentage in pmd-zak gedaald
Het residupercentage in de pmd-zak is dit jaar gedaald tot 11,89%. Daardoor hoort EcoWerf bij
de top 10 van alle Belgische intercommunales: de gemiddelde vervuilingsgraad van de pmd-zak
in België bedraagt 15,09%. Door een goede sensibilisatie van haar inwoners kan EcoWerf het
afval dat niet thuishoort in de pmd-zak verminderen. De aparte inzameling van zachte plastics
levert hier zeker een bijdrage toe. De laders controleren de inhoud van de pmd-zak en geven
instructies indien de kwaliteit niet voldoende is. Ook de parkwachters houden de kwaliteit van
de pmd-zakken in het oog, geven de inwoners informatie en sturen bij indien nodig.
Netheid glasbollen verbeterd
Ook de netheid van de glasbolsites is tijdens de eerste maanden van 2018 verbeterd. Fost Plus
wil samen met EcoWerf via een systeem van voortdurende kwaliteitscontroles door een extern
bureau het glasbollennetwerk verbeteren, dit zowel naar inzameling als naar onderhoud en
zwerfvuil. In 2017 werd er bij de controles geen enkele volle glasbol vastgesteld. Volgende
aspecten worden continu gecontroleerd: ondergrond van de site, netheid van de site, staat van
de glasbol, netheid van de glasbol. Op een totaal van 306 glasbolsite verspreid over het hele
werkingsgebied van EcoWerf zakte het aantal vervuilde sites van 11% naar 9,86%: op deze
sites liggen bij controle meer dan 40 stuks afval per m² of afval met een totaal volume van
meer dan 50 liter. De communicatie werpt duidelijk haar vruchten af. De medewerkers van
EcoWerf ruimen de glasbolsites regelmatig op, de glasbollen worden regelmatig onderhouden.
Om de hardleerse vervuilers te kunnen aanpakken zullen vanaf september camera’s worden
ingezet en boetes worden geheven.
74% van huishoudelijk afval gaat naar hergebruik, compostering en recyclage
In 2017 werd per inwoner 31 kg glas ingezameld, voor de 430.000 inwoners betekent dit
13.247.241 kg. In hetzelfde jaar werd 5.936.771 kg pmd ingezameld of 14 kg per inwoner per
jaar. Van de 166.077.827 kg huishoudelijk afval dat in 2017 werd ingezameld, huis-aan-huis of
via de 26 recyclageparken, gaat 74% richting hergebruik, compostering of recyclage. Hiermee
scoort EcoWerf bij de betere intercommunales in Vlaanderen.
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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.
338 medewerkers verzorgen samen de dienstverlening voor 430.000 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 306 glasbolsites met 881 glasbollen.
Meer informatie: www.ecowerf.be
Over Fost Plus
Fost Plus staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling,
sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.
Meer informatie: www.fostplus.be
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