Persbericht
Inwoner regio Oost-Brabant produceert minste afval
per inwoner in Vlaanderen
Leuven, 11 december 2018

Vlaanderen blijft de hoeveelheid huishoudelijk afval verder terugdringen. Volgens recente
officiële cijfers van Ovam, bedraagt de totale hoeveelheid huishoudelijk afval voor gans
Vlaanderen in 2017 zo’n 3 miljoen ton of omgerekend 469 kg/inwoner. Dat is maar liefst 18,6
kg/inwoner minder dan in 2016. 69% van het afval of 323 kg/inwoner wordt selectief
ingezameld. 145 kg/inwoner is ingezameld restafval dat thermisch wordt verwerkt met
energierecuperatie.
De regio Oost-Brabant scoort met 92 kg/inwoner restafval bijzonder goed, heeft het minste
afval per inwoner en staat daarmee aan de top in Vlaanderen. In 2013 bedroeg de hoeveelheid
restafval voor de regio nog 117 kg/inwoner per jaar, in 2016 bedroeg de hoeveelheid nog 102
kg/inwoner per jaar. Daarmee scoort EcoWerf ver onder de richtwaarde van 110 kg/inwoner
per jaar, die voor de regio werd opgelegd in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2016-2022.
Van de totale ingezamelde hoeveelheid van 166.000 ton of 389 kg/inwoner werd in de regio
van EcoWerf zo’n 74% selectief ingezameld. Dat gaat dan naar hergebruik, compostering of
recyclage. Ook hiermee scoren we in onze regio hoger dan het Vlaams gemiddelde van 69%.
Deze goede resultaten in de regio van EcoWerf zijn te verklaren door de volgehouden
campagnes om thuiscomposteren te stimuleren en de veralgemeende invoering van de
selectieve inzameling van gft. Ook het invoeren van een DifTar-systeem met containers of een
dure zak voor restafval speelt een belangrijke rol. Het invoeren van een DifTar-systeem of een
dure zak leidt ertoe dat inwoners op een juiste wijze moeten betalen voor de hoeveelheid afval
die ze voortbrengen, zo krijgen ze ook een inzicht in de kosten. Daardoor worden ze
gestimuleerd om meer afval selectief te houden en mee te geven met de selectieve inzameling
of brengen ze het naar één van de 26 recyclageparken. Zo wordt ‘de sorteerder beloond’.
De sterke daling van 102 kg/inwoner per jaar in 2016 naar 92 kg/inwoner in 2017 kan verklaard
worden door de inzameling van zachte en harde plastics op de recyclageparken. Voor 2018 zal
het resultaat vergelijkbaar zijn met 2017.
Vanaf 1 januari 2019 veranderen de sorteerregels voor gft: etensresten, vlees- en visresten,
eieren en kaas zijn vanaf dan toegelaten. De hoeveelheid restafval kan daardoor in 2019 nog
verder verminderen.
Het is dankzij onze gemeenten en haar inwoners dat EcoWerf voor de regio zo’n goede
resultaten kan behalen. Goed uitgeruste recyclageparken met jaarlijks zo’n 800.000 bezoeken,
handige recipiënten, een efficiënte ophaling en doorgedreven communicatie zijn de
succesfactoren om deze goede resultaten te bekomen en te behouden. Het toont het belang
van een intergemeentelijke samenwerking.
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Uit recent onderzoek blijkt dat de inwoners zeer tevreden zijn van de dienstverlening van
EcoWerf. 88% van de inwoners geeft 7/10 of meer voor de dienstverlening aan huis. 75% van
de inwoners geeft een score van 7/10 voor de dienstverlening en inzameling op
recyclageparken. Als er klachten of meldingen zijn zorgen we ervoor dat deze goed worden
opgelost en opgevolgd. EcoWerf haalt het afval selectief op in 26 gemeenten, stad Leuven zorgt
zelf voor de ophaling. Daarvoor worden jaarlijks zo’n 700 rondes uitgetekend, elke werkdag
rijden we voorbij zo’n 50.000 huizen. De 237.000 afvalkalenders die nu worden verdeeld in de
regio zorgen ervoor dat de inwoners goed op de hoogte zijn van de sorteerregels, de juiste
ophaaldagen en de openingsdagen en -uren van de recyclageparken.
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.
Meer informatie: www.ecowerf.be
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