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Voorwoord van de voorzitter
Vers in het geheugen zit het echte winterweer dat ons parten heeft gespeeld. Chauffeurs,
laders en parkwachters hebben tijdens deze barre maanden afgezien. De laders zijn jammer
genoeg niet gespaard gebleven van arbeidsongevallen en ook verschillende wagens reden zich
vast maar zonder teveel materiele schade. Door de hevige sneeuwval en ijzel was het niet altijd
mogelijk om de huis-aan-huisinzameling te verzekeren. De getroffen gemeenten en de meeste
inwoners konden hier gelukkig begrip voor opbrengen. Een dikke proficiat aan alle
personeelsleden die hun steentje hebben bijgedragen.
Er is over het voorbije jaar 2009 nog heel wat meer te vertellen.
Linter, Zoutleeuw, Bierbeek, Rotselaar, Kortenberg en Tremelo hebben het DifTarsysteem
ingevoerd voor de huis-aan-huisinzameling van huisvuil en gft. Glabbeek, Linter en de stad
Leuven hebben ook op hun containerpark het DifTarsysteem ingevoerd. EcoWerf mag sinds
september ook de huis-aan-huisinzameling van gft en huisvuil verzorgen in de gemeente
Geetbets.
De eerste stappen voor het grote Mobility- en Integratieproject zijn gezet met als opzet de
administratie te vereenvoudigen zowel op kantoor als voor het rollend materieel. Deze structuur
zal als basis dienen voor de verdere administratieve en operationele ontwikkeling van EcoWerf.
Het minder goede nieuws is dat de crisis ook EcoWerf trof. De verkoop van papier en karton en
oud ijzer dat ingezameld werd op de containerparken heeft 500.000 euro minder opgebracht
dan in 2008. Dit verlies moet integraal betaald worden door de gemeenten. Op vraag van de
gemeenten heeft EcoWerf een aantal besparingsmaatregelen genomen die een positieve
bijdrage moeten leveren op de begroting van 2010. De aanbieding van pmd op de
containerparken wordt verplicht in zakken, de teambuildingactiviteiten zullen met 1 jaar worden
uitgesteld, de maaltijdcheques worden niet opgetrokken en de Raad van Bestuur komt 3 keer
minder samen.
Gelukkig willen de gemeenten niet knabbelen aan de dienstverlening. Hierdoor vermindert het
werk niet en blijven de jobs behouden. Er werken momenteel 251 personen op EcoWerf en
daar zijn we fier op.
Het actieplan 2010 omvat naast de start van het Mobility- en Integratieproject, een grondige
reflectie over de toekomst van de compostering, aandacht voor de glasinzameling, een koolstofvoetafdruk voor EcoWerf, de implementatie van een communicatieplan en een evaluatie van 5
jaar DifTarwerking. Dit belooft een boeiend 2010 te worden.

Freddy Vranckx
Voorzitter
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1. VENNOTEN EN KAPITAAL


EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant
Opdrachthoudende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 31
oktober 2001.
Opgericht op 15 december 2003 te Leuven en waarvan de statuten zijn verschenen in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2004 onder het nr. 04007002.
De vereniging werd conform het decreet van 6 juli 2001 opgericht voor een duur van 18
jaar, die aanvang neemt op de datum van de ondertekening van de statuten bij oprichting,
zijnde 15 december 2003.



Statutenwijzigingen
Goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 23 juni 2004.



Vennoten
Zevenentwintig gemeenten van het arrondissement Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en
vier intergemeentelijke verenigingen zijn vennoot bij EcoWerf.
De Raad van Bestuur bestaat uit 37 leden, waarvan 32 stemgerechtigde leden en 5 leden
met raadgevende stem.
Op de jaarvergadering van 20 juni 2007 werd de bvba Vanstreels, De Bom, van Driessche &
co. met zetel te Meise, Oude Vilvoordsebaan 21, vertegenwoordigd door de heren Jacques
Van den Abeele en/of de heer Eugène Vanstreels, aangesteld als commissarisrevisor.



Kapitaal

Het onderschreven kapitaal van EcoWerf bedraagt 1.740.287,62 euro en is volledig volstort.
Hiervan werd:
 1.391.657,69 euro onderschreven door de gemeenten en volstort;

348.033,67 euro onderschreven door de Provincie en volstort;

271,03 euro onderschreven door Limburg.net en volstort;

108,41 euro onderschreven door IOK en volstort;

108,41 euro onderschreven door Interrand en volstort;

108,41 euro onderschreven door Interza en volstort.
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Aandelen
Het kapitaal van EcoWerf wordt vertegenwoordigd door 160.516 aandelen, waarvan:
*
*

128.368 aandelen van gemeentelijke aandeelhouders;
32.158 aandelen van andere dan gemeentelijke aandeelhouders (provincie
Vlaams-Brabant en vier intergemeentelijke verenigingen).

Elk aandeel van EcoWerf heeft een waarde van 10,84 euro.
Voor verdere details: zie bijhorende overzichtstabel.
Gemeente
Begijnendijk
Bekkevoort
Bertem
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Geetbets
Glabbeek
Haacht
Herent
Hoegaarden
Holsbeek
Huldenberg
Keerbergen
Kortenaken
Kortenberg
Landen
Leuven
Linter
Lubbeek
Oud-Heverlee
Rotselaar
Scherpenheuvel
Tielt-Winge
Tienen
Tremelo
Zoutleeuw
Totaal gemeentelijke
aandelen
IOK
Interrand
Interza
Limburg.net
Provincie Vlaams-Brabant
Totaal andere
Totaal

Aantal aandelen

Nominaal bedrag

2.648
2.184
2.488
2.728
3.144
2.480
2.312
1.904
4.248
5.120
2.272
2.680
2.368
2.344
3.136
4.520
5.536
33.368
2.688
3.304
2.336
3.888
7.752
3.096
13.304
3.376
3.144

28.707,38
23.677,09
26.972,80
29.574,68
34.084,60
26.886,07
25.064,76
20.641,56
46.053,24
55.506,73
24.631,11
29.054,30
25.671,86
25.411,67
33.997,87
49.002,03
60.016,65
361.747,74
29.414,03
35.919,18
25.324,94
42.150,42
84.040,65
33.564,22
144.230,76
36.599,75
34.084,60

128.368

1.391.657,69

10
10
10
25
32.103

108,41
108,41
108,41
271,03
348.033,67

32.158

348.629,93

160.526

1.740.287,62
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2. BESTUURSORGANEN - TOEZICHT – SECRETARIAAT

Raad van Bestuur van EcoWerf


Voor de gemeenten
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
Tielt-Winge
Tienen
Tremelo
Zoutleeuw



Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Ondervoorzitter-Bestuurder
Bestuurder
Voorzitter-Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder-Deskundige
Bestuurder-Deskundige

Voor de provincie Vlaams-Brabant
Mevr. Chris Kindekens
Dhr. Manu Claes
Dhr. Peter Corens



Dhr. Stef Boogaerts
Dhr. Mark Derijk
Dhr. Roger De Muylder
Dhr. Mark Cardoen
Dhr. Michel Baert
Dhr. Guido Langendries
Dhr. Tony Gakens
Mevr. Gaby Trompet
Mevr. Wendy Colin
Mevr. Katrien Put
Dhr. Jean-Pierre Taverniers
Mevr. Katrien Vermijlen
Dhr. Jos Trappeniers
Dhr. Freddy Van Den Broeck
Dhr. André Eyletten
Dhr. Bart Nevens
Dhr. Rik Gysemberg
Dhr. Marc Verheyen
Dhr. André Vanherwegen
Dhr. Freddy Vranckx
Dhr. Marc Rom
Dhr. Frans De Cat
Dhr. Mil Van der Auwera
Dhr. Luc Verbist
Dhr. Victor Boeckaerts
Dhr. Paul Dams
Dhr. Roger Mertens
Dhr. Bruno Dewelde
Dhr. Karel Rausch

Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Leden met raadgevende stem
Mevr. Fatiha Dahmani
Mevr. Christel Hendrix
Mevr. Ruth Ruelle
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Mevr. Liesbeth Vanhemelrijck
Mevr. Germaine Willems



Secretaris
Dhr. Peter Standaert - Algemeen Directeur

Directiecomité
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Freddy Vranckx
Marc Verheyen
Michel Baert
Mark Cardoen
Peter Corens
Roger De Muylder
Peter Standaert

Voorzitter
Ondervoorzitter
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Secretaris - Algemeen Directeur

Het verslag van de commissarisrevisor wordt ter goedkeuring en ter ontlasting van de
bestuurders voorgelegd.
De resultatenrekening 2009 van EcoWerf sluit met een verlies van 133.138,36 euro
tegenover een winst van 2.588,88 euro in 2008. Meer details hierover vindt u verder in dit
verslag.
Personeel
Het totaal aantal personeelsleden dat op 31 december 2009 bij EcoWerf tewerkgesteld was,
bedraagt 251.
Vestigingen
 Hoofdzetel-burelen en gft-composteerinstallatie
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele – Tel. 016/28 43 00
 Exploitatiegebouwen
-

Overlaadstations
Messelbroek
Mannenberg 263, 3272 Messelbroek, tel. 013/77 46 03
Tienen
Ambachtenlaan 38, 3300 Tienen, tel. 016/81 76 83
Werchter
Tremelobaan 35, 3118 Rotselaar, tel. 016/60 89 51

-

Containerparken
- Begijnendijk
Professor Scharpélaan 148, 3130 Begijnendijk, tel. 016/56 19 73
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-

-

-

Bekkevoort
Nieuwstraat 16A, 3460 Assent, tel. 013/32 37 48
Bertem
Baanakkerweg z/n, 3060 Bertem, tel. 016/49 11 56
Boortmeerbeek
Mechelsebaan 39, 3190 Boortmeerbeek, tel. 015/51 85 73
Boutersem
Kerkomsesteenweg 65, 3370 Boutersem, tel. 016/73 47 16
Geetbets
Drinkteilstraat (Stationsplein), 3450 Geetbets, tel. 011/58 65 99
Glabbeek
Steenbergstraat 44, 3380 Glabbeek, tel. 016/47 34 87
Haacht
Kruineikestraat 125, 3150 Tildonk, tel. 016/60 69 13
Herent
Hoek Kouterstraat - Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, tel. 016/21 13 82
Hoegaarden
Stationsstraat 30, 3320 Hoegaarden, tel. 016/76 73 26
Holsbeek
Bruul 58, 3220 Kortrijk-Dutsel, tel. 016/62 25 23
Keerbergen
Broekelei, 3140 Keerbergen, tel. 015/52 99 02
Kortenberg
Noodbosweg 100, 3070 Kortenberg,tel.02/755 22 18
Landen
Industrieterrein Roosveld, 3400 Landen, tel. 011/83 23 08
Leuven
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Wilsele, tel. 016/29 64 43
Grauwmeer (Geldenaaksebaan), 3001 Heverlee, tel. 016/40 07 35
Diestsesteenweg 504, 3010 Kessel-Lo, tel. 016/47 01 13
Linter
3de Reg. Lansiersstraat 53a, 3350 Linter, tel. 011/78 49 27
Lubbeek
Bollenberg, 3210 Lubbeek, tel. 016/62 35 54
Oud-Heverlee
Bierbeekstraat 8b, 3054 Blanden, tel. 016/40 52 51
Rotselaar
Beversluis, 3110 Rotselaar, tel. 016/58 53 23
Scherpenheuvel-Zichem
Mannenberg 263, 3272 Messelbroek, tel. 013/78 30 86
Ernest Claesstraat, 3271 Zichem, tel. 0496/58 70 73
Tielt-Winge
Dorpsstraat, 3390 Tielt-Winge, tel. 016/50 29 11
Tremelo
Tremelobaan 35, 3118 Werchter, tel. 016/60 60 36
Zoutleeuw
Lewastraat 3, 3440 Zoutleeuw, tel. 011/78 44 61
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3.


ACTIVITEITEN
AFVALPREVENTIE

Contactpersoon: Sara Coessens – tel. 016/28 43 42
Het Afvalpreventieteam bestaat uit vier werknemers en verzorgt de communicatie rond het
voorkomen en sorteren van afval. De aangesloten gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage
van 0,41 euro per inwoner voor het basispakket afvalpreventie. Daarnaast kan een gemeente
opteren om in te tekenen op specifieke lokale projecten. Hiervoor betaalt de gemeente een
aparte bijdrage.
Algemene communicatie


Informatieblad

In 2009 verschenen 2 edities van het Kringloopnieuws. Via deze infokrant kondigt EcoWerf haar
acties aan en geeft informatie en tips in verband met het vermijden en goed sorteren van afval.
Onder meer volgende onderwerpen kwamen aan bod in 2009: infoavond herbruikbare luiers,
taxusinzameling, juni compostmaand, sorteertips voor groen- en tuinafval, ‘Licht in de
duisternis’ en sorteerinformatie rond aeea, restjesbordwedstrijd.



Website

Regelmatig verschijnen op de homepage aankondigingen van projecten en acties rond afvalpreventie, sorteerinformatie, EcoWerf-nieuws, …
Via de verschillende rubrieken komen bezoekers meer te weten over EcoWerf, afval, afvalpreventie,
aanbod voor scholen en verenigingen, huis-aan-huisinzameling, containerparken en compost.



 Afvalkalenders

www.ecowerf.be

In 2009 werden voor de 26 gemeenten 35 edities van de afvalkalender opgemaakt en verdeeld in
182.000 brievenbussen van het werkingsgebied.
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Groene lijn

Op het gratis nummer kunnen de inwoners terecht met hun vragen over afval. In 2009 werden er
ongeveer 12.000 oproepen geregistreerd. De vragen betroffen vooral de werking van en de tarifering
op de containerparken, de sorteerregels en DifTar.
Ook meldingen en klachten in verband met de afvalinzameling komen via de groene lijn binnen. In
2009 werden 2.867 meldingen geregistreerd. Dit zijn ongeveer 2 meldingen of klachten per 10.000
bezochte aansluitpunten. Een belangrijk deel hiervan is onterecht (te laat buitenzetten van het afval,
afval niet correct aangeboden, adres niet bereikbaar door wegenwerken). Bij terechte meldingen of
bij twijfel werd het afval achteraf opgehaald.



Infofolder containerpark

Deze infofolder bestaat uit een drieluik met sorteerinfo over de verschillende afvalfracties die op het
containerpark terecht kunnen en een insteekkaart met specifieke informatie en tarieven van het
gemeentelijke containerpark. De bestaande folder werd, waar nodig, bijgewerkt, herdrukt en
verdeeld via de containerparken en gemeentehuizen.



Fractieborden containerpark

In september 2009 werden nieuwe geïllustreerde
fractieborden op de containerparken geplaatst voor 20
afvalfracties. Op elke bord staat beknopte informatie
over wat wel en wat niet tot deze afvalfractie behoort.
De borden informeren de bezoekers van het
containerpark over het correct sorteren van hun afval.






 Aanleveren van voorbeeldartikels voor gemeentelijke infobladen
De milieudiensten ontvingen in 2009 van EcoWerf voorbeeldartikels over de inzameling van herbruikbare goederen, inzameling op afroep, de restjesbordwedstrijd, kringlooptuinieren en subsidies,
antireclamestickers en nog veel meer.



Deelname aan sensibilisatie acties

In november 2009 nam EcoWerf deel aan de Europese week van de afvalvermindering. Op de
website waren tal van tips te lezen om afval te vermijden.
Eveneens in november 2009 nam EcoWerf met al haar containerparken deel aan de Vlaamse
inzamelweek van gebruikte frituuroliën en -vetten (Valorfrit). Op de containerparken werden
aftelstrips en trechters uitgedeeld. De actie werd aangekondigd via de website, waar ook tips
werden gegeven om gezond te frituren en te recycleren.
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Afvalpreventie voor scholen en verenigingen


Rondleidingen

EcoWerf biedt drie verschillende rondleidingen aan, namelijk op het milieubedrijf, de eigen
containerparken en in de kringlooptuin van Wakkerzeel. In 2009 volgden 101 groepen een
begeleide rondleiding.



Infomobiel

De Infomobiel, een uitschuifbare oplegger met afvalspelletjes, werd in 2009 uit roulatie
gehaald. De Infomobiel kon wel nog bezocht worden op de site van EcoWerf zelf, maar werd
slechts 2 maal bezocht.



Educatieve materialen

Scholen, verenigingen en compostmeesters kunnen bij EcoWerf spellen, educatieve koffers en
infostanden ontlenen over thuiscomposteren en kringlooptuinieren en over correct sorteren,
recyclage en afvalpreventie.
In 2009 ontleenden een 30-tal scholen de educatieve materialen. Daarnaast is er een grote
vraag van scholen naar sorteerstickers en het spelletjesboek ‘de Fosties’.



Afvalcontainers
Dankzij de samenwerking met Fost Plus kunnen scholen
aan een goedkoop tarief 1.100-liter- containers voor pmd
en papier en karton bij EcoWerf bestellen. In totaal werden
51 containers besteld door verschillende scholen en
gemeenten. Daarnaast kunnen scholen gratis papierkratjes
en pmd-containers van 120 liter aanvragen. In 2009
vroegen 7 scholen dit aan.



Animaties en Ten Afval

LABO is een animatieproject voor basisscholen, aangeboden door Fost Plus. Er zijn 62 animaties
gepland voor het schooljaar 2009-2010. ‘Da’s proper’ is een animatieproject voor leerlingen van
het vijfde middelbaar. Er zijn 21 animaties gepland.
Reeds voor het vierde jaar op rij konden jeugdverenigingen pmd-containers en papierkratten
aanvragen, evenals folders, affiches en een spelmap. Dit verloopt in het kader van het project
‘Ten Afval!’ van Fost Plus. In 2009 maakten 6 verenigingen hiervan gebruik.
Thuiscomposteren
De promotie van het thuiscomposteren gebeurt vooral door de gemeentelijke compostmeesterwerkingen. 20 gemeenten hebben hun eigen compostmeesterwerking met in totaal een
honderdtal actieve compostmeesters. De gemeente organiseert zelf plaatselijke activiteiten met
de compostmeesters. EcoWerf biedt ondersteuning bij grensoverschrijdende activiteiten.
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Compostcursus en compostmeesteropleiding (in samenwerking met Vlaco)

EcoWerf organiseerde 7 compostcursussen en 1 opleiding tot compostmeester. In totaal
volgden 76 inwoners de compostcursus. 7 cursisten volgden de compostmeesteropleiding.



Bijscholingen (in samenwerking met Vlaco)

In 2009 organiseerde EcoWerf bijscholingen over het omvormen van de demoplaats
thuiscomposteren tot een demo kringlooptuinieren, het opbouwen van een informatiestand en
het thema bladeren. Hier namen in totaal 88 compostmeesters en –cursisten aan deel.



Juni compostmaand (in samenwerking met OVAM en Vlaco)

15 gemeenten namen deel aan ‘Juni compostmaand’. Dit werd aangekondigd in het
Kringloopnieuws van mei 2009. Bezoekers van de compostdemonstraties konden deelnemen
aan de wedstrijd en een hakselaars winnen.



Compostmeestercongres

14 maart 2009 vond het compostmeestercongres van Vlaco plaats. Dit congres werd
georganiseerd in Leuven en voor de gelegenheid staken enkele EcoWerf-compostmeesters een
handje toe met het bouwen van enkele kringloopwanden en een toneelstukje over een
kippenhok en kringloopwanden.

Compostmeesters bouwen een kippenhok



Marinus, compostmeester en tuinkabouter

Uitstap voor compostmeesters

Jaarlijks organiseert het Afvalpreventieteam een uitstap voor de actieve compostmeesters in de
EcoWerf-regio. In april 2009 trokken de compostmeesters naar het groentemuseum ’t Grom in
Sint-Katelijne-Waver.



Provinciale ondersteuning en compostkracht

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de provincie een ‘Trefmarkt’ voor de Vlaams-Brabantse
compostmeesters te Londerzeel. De trefmarkt stond dit jaar in het teken van bodembedekkers
in de kringlooptuin.
Het project Compostkracht, een samenwerking tussen de provincie en de Vlaams-Brabantse
afvalintercommunales, bezorgde geïnteresseerde compostmeesterwerkingen zaadzakjes met
kringlooptuintips om uit te delen bij demonstraties en bood ondersteuning aan de hand van
twee initiatieven: ‘Kringloopwandenproject’ en ‘Reuzenzonnebloemen als publiekstrekker’. Ook
op de site van EcoWerf werden enkele reuzezonnebloemveldjes aangelegd.
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Acties rond sorteren van verpakkingsafval in samenwerking met Fost Plus


Sorteerfolders

De gemeenten ontvingen de folders ‘Sorteergids’ en ‘ABC van het sorteren’ met informatie en
sorteerregels van pmd, glas en papier en karton, om uit te delen aan hun inwoners.



Tekenwedstrijd

EcoWerf lanceerde in april 2009 de tekenwedstrijd voor kinderen ‘Goed sorteren doe je zó’. Uit
een 150-tal inzendingen selecteerde de jury 14 winnaars van een drinkbus, 6 winnaars van een
slaapzak en 1 winnaar voor de eerste prijs, een stadsfiets.
6 tekeningen (winnaars slaapzak) werden uitvergroot en afgedrukt op 24 panelen voor de
ophaalwagens. De winnende tekening is het nieuwe beeld op de afvalkalender van 2010 en
stond ook model bij onze nieuwjaarswensen.




 Glastassen

De trotse winnaars van de tekenwedstrijd ‘Goed sorteren doe je zó’

Deze handige, herbruikbare tassen met sorteerinfo om
glas naar de glasbollen te brengen, werden door Fost
Plus ontworpen. In december 2009 verdeelde EcoWerf
de tassen gratis aan de hand van een bon in het
Kringloopnieuws. Per gemeente waren tassen voorzien
voor 5% van het aantal aansluitpunten. Deze tassen
kenden een veel te groot succes en waren in een mum
van tijd uitgeput.
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Glasbollen
In 2009 werden nieuwe glasbollen aangekocht.
EcoWerf koos ervoor om de glasbollen te
voorzien van een eenvoudige inscriptie voor wit
en gekleurd glas, ingewerkt in de glasbollen.
Deze inscriptie vervangt de kleurrijke stickers
met sorteerinfo die op de vroegere bollen
kleefden.

EcoWerf en Fost Plus startten einde 2009 met
een proefproject rond de optimalisering van de
reinheid rond glasbollen. Hiervoor wordt in 2010
in 4 proefgemeenten (Boortmeerbeek, Lubbeek,
Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge) een
actieplan uitgewerkt dat later kan uitgebreid worden naar de andere gemeenten.



Milieu-uitstap

EcoWerf en Fost Plus organiseerden in juni 2009 een milieu-uitstap voor de gemeentelijke
vertegenwoordigers. Deze jaarlijkse milieu-uitstap heeft als doel een ruimere kijk te bieden op
de aanpak en verwerking van afval. Dit jaar kwamen een presentatie over ‘de wereld van
verpakkingen’ en een bezoek aan het distributiecentrum van Colruyt aan bod.

Afvalpreventieprojecten met de steun van de provincie Vlaams-Brabant


Subsidies mulchmaaiers, traaggroeiend gras en fluisterhakselaars om tuinafval te verminderen

EcoWerf gaf in het voorjaar van 2009 subsidies voor mulchmaaiers, traaggroeiend gras en
fluisterhakselaars. Er werden 884 subsidies uitbetaald voor de aankoop van een mulchmaaier,
117 subsidies voor traaggroeiend gras en 41 subsidies voor de aankoop van een fluisterhakselaar.



Infoavond herbruikbare luiers

14 gemeenten ondersteunen financieel de aankoop van herbruikbare luiers. Om het gebruik van
deze luiers te promoten organiseert EcoWerf jaarlijks een infoavond. In juni 2009 woonden een
40-tal geïnteresseerden de infoavond bij.



Restjesbordwedstrijd

Restjesbordwedstrijd: de winnende foto van de fotowedstrijd ‘afvalarme keuken’ in 2008 werd
het beeld voor de ‘Restjesbordwedstrijd’, die werd aangekondigd in het Kringloopnieuws van
november 2009 en in de gemeentelijke infoblaadjes. Het thema van de wedstrijd was het
voorkomen van afval uit de keuken. Deelnemers konden hun receptjes aan EcoWerf bezorgen
tot 31 januari 2010. De drie leukste en origineelste receptjes wonnen een boodschappentas met
streekproducten.
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Antireclamestickeractie

Met de actie ‘Hoe HOT is jouw brievenbus’ werden de inwoners gestimuleerd om hun
papierafval te verminderen. Inwoners uit de 11 deelnemende gemeenten met een Ja/Nee- of
een Nee/Nee-sticker op hun brievenbus, konden zich registreren bij EcoWerf en filmtickets of
een papiermaatje en boekenbon winnen. De actie werd bekendgemaakt door middel van
affiches en een artikel op de website en in de gemeentelijke infobladen. Tegelijk werd ook
uitleg gegeven over het gebruik van de antireclamestickers en tips om papierafval te vermijden.


Verenig je voor minder afval

Met dit project wil EcoWerf samen met de 11 deelnemende gemeenten verenigingen aansporen
om mee te werken aan het verkleinen van de afvalberg. Door deel te nemen aan de wedstrijd
maakt de vereniging kans om een waardebon van 1.000 euro te winnen voor een afvalarme en
duurzame catering. De deelnemende gemeenten ontvingen in december 2009 de actiefolders
van de wedstrijd. De winnaars worden verkozen in mei 2010.



Gifvrije weken op het containerpark

Een infostand en brochures ter vermijding van gif in huis en tuin informeerde de bezoekers van
het containerpark over de gevaren van pesticiden en de beschikbare alternatieven. Wie gif
binnenbracht op het containerpark ontving een vliegenmepper. In 2009 organiseerden 16
gemeenten gifvrije weken.

Affiche van de antireclamestickeractie

Voorpagina infofolder van het project
‘Verenig je voor minder afval’

Samenaankopen


Composteerbare zakken en keukenafvalbakjes

EcoWerf organiseerde in 2007 een samenaankoop voor 23 gemeenten van keukenafvalbakjes
en composteerbare zakken. Een aantal gemeenten bestelden in de loop van 2009 extra zakken.
De bedoeling van de keukenafvalbakjes en composteerbare zakken is om meer gft uit het
huisvuil te houden door meer comfort aan te bieden bij de gft-inzameling.
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Herbruikbare boodschappentassen

Aan deze samenaankoop, met subsidies van OVAM, namen 10 gemeenten deel. De boodschappentassen werden geleverd in januari 2009.



Compostvaten en –bakken

Deze samenaankoop met subsidies van OVAM, werd in 2008 opgestart voor de aankopen van
de komende drie jaar (2008-2010). 17 EcoWerf-gemeenten en drie Vlaams-Brabantse intercommunales nemen hieraan deel. De eerste levering vond plaats in 2009.
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CONTAINERPARKEN

Contactpersoon: Willy Scheys – tel. 016/28 43 06
In 2009 wierp de economische crisis een schaduw over de containerparken. EcoWerf moest het
stellen zonder de opbrengsten van sterke recyclageproducten zoals de oude metalen en het
papier en karton. Er werd bijgevolg veel tijd geïnvesteerd in manieren om de exploitatie te
optimaliseren, onder andere via de personeelsbezetting enerzijds en logistieke aanpassingen
anderzijds. De data die dankzij de intrede van DifTar beschikbaar kwamen, leverden in dit
opzicht al heel wat meerwaarde.
Personeel
In het voorjaar van 2009 werd een grondige analyse opgestart van de personeelsbehoefte op
de containerparken op basis van de bezoekersaantallen verkregen uit de registratie op de
DifTarcontainerparken. Hierbij werden de zwakten in de gangbare personeelsplanning geïdentificeerd en bijgestuurd. Om de drukkere zomerperiode op te vangen werden in tegenstelling tot
voorgaande jaren tijdelijke arbeidscontracten afgesloten. Bovendien werd succesvol versterking
gezocht via jobstudenten. Tot slot werden assistent-parkwachters voor de zaterdagen
gerekruteerd. De opgedane inzichten worden in 2010 geconsolideerd en zullen worden
geautomatiseerd in een nieuwe planningapplicatie.
DifTar
Ook in 2009 is DifTar niet weg te denken uit de dagelijkse agenda van de dienst
Containerparken.
In februari 2009 werd op de Leuvense parken (Wilsele,
Kessel-Lo en Heverlee) de DifTarapparatuur in gebruik
genomen. Nieuwigheid hierbij ten opzichte van de
andere DifTarcontainerparken is het gebruik van de
elektronische identiteitskaart als toegangskaart voor de
inwoners van Leuven (in tegenstelling tot de aparte
toegangsbadge in andere gemeenten). Aanbieding van
afval gebeurt in Leuven op basis van het
volumeprincipe.

Later op het jaar ondergingen ook de containerparken van Linter en Glabbeek de transformatie
tot DifTarparken. In Linter werd de aangepaste infrastructuur in september 2009 in gebruik
genomen, zodat de aanbiedingen van afval volgens het volumeprincipe geregistreerd worden.
De officiële opening van containerpark Glabbeek (DifTar volgens het gewichtprincipe) volgde op
3 november 2009 na plaatsing van weegbruggen en de uitbreiding en herindeling van de
nuttige oppervlakte.
Nog in 2009 werd de voorbereiding van de uitbreiding van het containerpark Rotselaar (DifTar
volgens het gewichtprincipe) tot een goed einde gebracht. De werkzaamheden zouden moeten
aanvatten in de eerste helft van 2010.
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Een Betalingszuil

Uitrusting
Een containerpark zou niets zijn zonder haar containers. In het voorjaar van 2009 werd de
inventaris van beschikbare containers grondig gereviseerd met als doel het huidige containerbestand af te stemmen op de noden van morgen. Op de containerparken van Herent en OudHeverlee kwam een nieuw type van pers, waardoor de inzameling van snoeihout efficiënter en
gebruiksvriendelijker kan gebeuren. Er werd tevens een externe firma aangesproken om alle
containers grondig te poetsen.
Een andere actie voor de verfraaiing en uniformering van onze containerparken bestond uit het
opstellen van infopanelen met sorteerinformatie over de ingezamelde afvalfracties. De panelen
stellen de parkwachters tevens in staat om vaak voorkomende onduidelijkheden in de sorteerinstructies op een bevattelijke manier mee te geven aan de bezoekers.

Voorbeelden van fractieborden op de containerparken

In 2009 ging er ook veel aandacht naar de inzameling van asbestcement (toepassingen van
asbest in gebonden vorm). De inzameling via open containers werd in de loop van het jaar
omgeschakeld naar een systeem met staanders waarin losse zakken worden opgespannen. Het
doel hiervan is tweeledig, met name (1) het tactvol manipuleren van het asbesthoudend afval
vereenvoudigen en zodoende het risico tot blootstelling aan asbestvezels voor parkwachters en
bezoekers verminderen, en (2) een efficiëntere wijze van afvoer van het ingezamelde
asbesthoudend afval realiseren.
Verdere stappen werden gezet om de uitbreiding van overdekte oppervlakte onder de vorm van
kga-afdaken en Recupelhuisjes te realiseren.
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De inzameling van asbesthoudend afval gebeurt voortaan in speciale zakken

Afvalfracties
In 2009 werden enkele contracten en samenwerkingen hernieuwd met aangepaste accenten.
De aanbesteding voor de inzameling en verwerking van het klein gevaarlijk afval van de
containerparken werden aan volgende bedrijven toegekend:
- Van Gansewinkel voor de afvoer van motorolie
- SGS Ewacs voor de afvoer en verwerking van frituuroliën en- vetten
- SITA Recycling Services voor de afvoer en verwerking van het overige kga
De afvoer van kga verloopt sinds het voorjaar van 2009 via vaste ophaalrondes.
In het voorjaar van 2009 ontstond enige deining rond de verwerking van afgedankte elektrische
en elektronische apparaten (aeea). Dit heeft er bij EcoWerf toe geleid dat de opvolging van de
afvoer beter wordt georganiseerd. De hernieuwing van het contract met Recupel vzw
garandeert inkomsten voor EcoWerf voor de inzamelactiviteiten die de exploitatiekosten van het
regionaal overslagstation moeten dekken. In 2010 worden aanpassingen voorbereid om de
organisatie van inzameling en afvoer beter te stroomlijnen.
De periode van 15 juni tot 15 september staat voor tuinliefhebbers geboekstaafd als de
inzamelactie van taxussnoeisel, voor ons werkingsgebied in samenwerking met Van Hulle B&C.
Door een betere wederzijdse communicatie werd de praktische invulling van de inzameling heel
wat verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De wederzijdse verwachtingen werden contractueel
verankerd en stellen dus een blijvende goede samenwerking in het vooruitzicht.
Naast de wijziging van inzamelwijze van asbestcement op de containerparken, zijn ook de
resultaten van een doorgedreven meetcampagne op de concentratie van asbestvezels in de
omgevingslucht ter hoogte van de inzamelpunten vermeldenswaardig. Uit de campagne blijkt
dat er geen positieve metingen zijn en de risico’s voor onze parkwachters en de bezoekers aan
het containerpark tot een minimum zijn herleid. In 2009 kregen de parkwachters een
opfrissingcursus rond asbest, zodat zij blijvend op de hoogte zijn van mogelijke
asbesttoepassingen, evenals de risico’s die gepaard gaan met de inzameling op het
containerpark.
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HUIS-AAN-HUISINZAMELING EN TRANSPORT
Contactpersoon: Patrick Verstraelen – tel. 016/28 43 08

De Transportdienst van EcoWerf zorgt voor de inzameling van het huishoudelijk afval in de
aangesloten gemeenten. Deze dienst omvat de huis-aan-huisinzamelingen, de containerdienst
en de glasdienst.

De ophaalwagens staan vertrekkensklaar om aan hun dagelijkse ophaalrondes te beginnen…

Huis-aan-huisophaling
Met een groep van ongeveer 100 mensen staat de ophaaldienst in voor de huis-aanhuisinzameling van afval. Jaarlijks wordt ongeveer 20.000 ton gft, 18.000 ton huisvuil, 5.000
ton pmd en 15.000 ton papier en karton ingezameld. In enkele gemeenten verzorgt EcoWerf
bovendien de inzameling van snoeihout, oud ijzer en grofvuil. Deze laatste fracties worden
meer en meer opgehaald volgens het afroepprincipe: inwoners bellen naar een gratis nummer
en krijgen te horen op welke dag ze hun afval kunnen aanbieden. In dit systeem verdwijnt de
vaste inzameldag en kan het wagen- en personeelsbestand efficiënter ingezet worden. Zo
worden er niet alleen kilometers en brandstof bespaart maar wordt ook de CO2-uitstoot
vermindert.
De huis-aan-huisinzameling van huisvuil en gft gebeurt reeds in vijftien gemeenten volgens het
DifTarprincipe. In 2009 werden de bestaande DifTargemeenten uitgebreid met Bierbeek,
Kortenberg, Linter, Rotselaar, Tremelo en Zoutleeuw. Daarom werden vijf extra vrachtwagens
aangepast met de nodige uitrusting.
Een veertigtal vrachtwagens wordt dagelijks ingezet bij de huis-aan-huisinzameling van de
diverse fracties. EcoWerf tracht dit wagenpark volgens een vast ritme te vernieuwen.
Voertuigen met meer dan acht jaar dienst worden systematisch vervangen door nieuwe
modellen. Bij de aanschaf van nieuwe wagens wordt naast de prijs-kwaliteitverhouding
rekening gehouden met veiligheid, ergonomie en milieu.

_____________________________________________________________________________________
Jaarverslag 2009 -v2010-03-22

Blz. 20/52

Een bewijs van de inspanningen naar veiligheid toe is het veiligheidslabel dat EcoWerf in januari
2009 voor de derde maal op rij van Febetra en de provincie Vlaams-Brabant in ontvangst mocht
nemen.

Inzameling van het gft-afval

Containerdienst
Naast de huis-aan-huisinzameling zet EcoWerf dagelijks een tiental containerwagens in om de
containers van onze containerparken te ledigen of om te wisselen. De volle containers worden
afgevoerd naar een vijftiental verschillende verwerkers. Eén wagen verzorgt de levering van
compost aan huis.
Glasdienst
Een derde luik van de transportdienst is de glasdienst. Drie glaswagens ledigen de meer dan
800 glasbollen die over het ganse grondgebied verspreid staan en zorgen voor de afvoer van
het glas naar de verwerker. Deze wagens zijn voorzien van twee compartimenten, zodat het wit
en gekleurd glas steeds gescheiden blijft. Eén ophaalwagen zorgt ervoor dat wekelijks alle
glasbolsites van sluikstorten worden ontdaan.

De glasbolsites worden wekelijks opgeruimd
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HAALBAARHEIDSSTUDIE PAPIER EN KARTON IN MINICONTAINERS
Contactpersoon: Jeroen Delvaux – tel. 016/28 43 85

Papier en karton is een zeer zware fractie voor de
laders en belastend voor de rug. Het ergonomisch
aspect is hierbij zeer belangrijk. Anderzijds komt
het
ook
regelmatig
voor
dat
slecht
samengebonden papier gaat rondvliegen.
Op vraag van de Raad van Bestuur heeft EcoWerf
een haalbaarheidsstudie uitgevoerd over de
inzameling van papier en karton in minicontainers.

De doelstellingen voor het ophalen van papier met behulp van een container zijn:
- groter gebruiksgemak voor bewoners en inzamelaars
- minder zwerfpapier op straat
Wat zijn de consequenties op financieel vlak en op
het vlak van gebruiksvriendelijkheid?
De verschillende aspecten zoals veiligheid, logistiek,
financiële impact en bestaande projecten werden
onderzocht. Uit deze studie blijkt dat een
inzamelsysteem waarbij enkel een minicontainer
wordt aangeboden, het meest geschikt is.

De gemeente Bertem heeft zich kandidaat gesteld om in 2010 een proefproject op te starten
met de mogelijkheid dit project over de gehele gemeente te integreren. Een 50-tal proefgezinnen zullen elke een minicontainer ter beschikking krijgen voor een bepaalde testperiode.
Daarna worden de resultaten hiervan grondig geanalyseerd en geëvalueerd.
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DIFTAR

Contactpersoon: Koen Vanbutsele – tel. 016/28 44 87
DifTar staat voor geDifferentieerde Tarieven en geraakt steeds verder bekend in onze regio. Na
de start van de vijf pioniers in 2005, volgde in 2008 de tweede DifTarfase waarbij nog eens vier
gemeenten tot het systeem toetraden. In 2009 volgde al meteen een derde fase waarbij zes
nieuwe gemeenten overstapten naar de DifTarhuis-aan-huisinzamelingen. Tijdens dit werkingsjaar schakelden ook vijf containerparken over op het DifTarsysteem.
DifTar is een tariferingsysteem waarbij de prijs die de inwoners voor hun afval betalen,
rechtstreeks bepaald wordt door de aangeboden hoeveelheid en de aard van de fractie. Ook in
2009 werden de beoogde doelstellingen van minder huishoudelijk afval en een betere afvalscheiding behaald.
Huis-aan-huisinzameling van gft en huisvuil
Na de negen eerder gestarte gemeenten (Bertem, Boutersem, Hoegaarden, Kortenaken,
Lubbeek, Bekkevoort, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen) beslisten ook de gemeenten
Bierbeek, Kortenberg, Linter, Rotselaar, Tremelo, Zoutleeuw in het DifTarproject te stappen.
Vanaf april 2009 wordt het huisvuil en gft ook in deze gemeenten via de grijze (huisvuil) en
groene (gft) afvalcontainer ingezameld. Deze containers werden voorzien van een gegevenschip
en barcodesticker. Bij elke lediging wordt de container geregistreerd en gewogen, zodat de
inwoners enkel betalen voor de hoeveelheid afval die ze zelf aanbieden.
Het DifTarsysteem startte in 2005 met 15.200 aansluitpunten. Na de tweede fase evolueerde
dit aantal tot 33.000 aansluitpunten. Na invoering van fase 3 staat de balans op 60.000 aansluitpunten.
Tijdens het eerste jaar na invoering van DifTar, is een aanzienlijke daling van de totale
hoeveelheid huisvuil merkbaar. De hoeveelheid gesorteerd afval, met name de ingezamelde
hoeveelheid papier en karton, is zoals verwacht gestegen. De sterkste daling situeert zich nog
steeds in de gft-inzameling. Dit is uiteraard een gevolg van de toename van het aantal
gezinnen dat er voor kiest om het groente-, fruit- en tuinafval thuis te composteren. Het
DifTarproject mag dus nog steeds een succesverhaal genoemd worden.


Huisvuil

Zoals reeds bij de invoering van de 2 vorige fasen vastgesteld werd, is er ook bij de gemeenten
van fase 3 een spectaculaire daling van de ingezamelde hoeveelheid huisvuil tijdens het eerste
jaar. Na een periode van 7 tot 8 maanden inzamelen volgens het DifTarprincipe is er een daling
van gemiddeld 17% waarneembaar voor heel 2009 ten opzichte van 2008.
De volgende grafiek geeft een overzicht van de ingezamelde hoeveelheden huisvuil in de 6
gemeenten voor 2008 en 2009. De ingezamelde hoeveelheid huisvuil op jaarbasis zal volgend
jaar nog verder dalen aangezien er in 2009 slechts 8 maanden volgens het DifTarprincipe werd
ingezameld. De eerste 4 maanden van 2009 werd er nog met vuilniszakken gewerkt. Na de
vorige twee fasen steeg de hoeveelheid huisvuil in het tweede jaar DifTar terug lichtjes om
daarna tot een daling te komen van ongeveer 20% ten opzichte van 2008.
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Opmerking grafiek: DifTar pas ingevoerd in april 2009



Gft

Ook de ingezamelde hoeveelheid gft is gedurende de periode van 8 maanden dat er volgens
het DifTarprincipe werd ingezameld, sterk gedaald in de 6 gemeenten, met een gemiddelde van
29% voor heel 2009 ten opzichte van 2008.
De volgende grafiek geeft een overzicht van ingezamelde hoeveelheden gft in de 6 gemeenten
voor 2008 en 2009.
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Voor gft zal ook de volgende jaren de daling blijven aanhouden, een gevolg van steeds meer
burgers die aan thuiscomposteren gaan doen, om uiteindelijk te komen tot een vermindering
van de ingezamelde hoeveelheid gft met meer dan 50%.
Containerparken met geautomatiseerde DifTar
Ook in 2009 werden weer vijf containerparken van het werkingsgebied van EcoWerf uitgerust
met het DifTarsysteem. Er zijn twee verschillende systemen van geautomatiseerde DifTar op
de containerparken, namelijk DifTar op basis van volume en DifTar op basis van gewicht.
De stad Leuven (3 containerparken) en de gemeente Linter (1 containerpark) kozen ervoor
DifTar op basis van volume in te voeren. Deze containerparken werden voorzien van de nodige
slagbomen en registratieapparatuur. De prijs voor de aanvoer van dit afval wordt voortaan
berekend op basis van de wijze waarop de inwoner het afval aanbrengt op het containerpark:
te voet, met de wagen, aanhangwagen of bestelwagen. Op die manier wordt er gewerkt aan
het verminderen van de afvalberg en aan een eerlijke verdeling van de verwerkingskosten.
De gemeente Glabbeek opteerde voor de invoering van DifTar op basis van gewicht. Hun
containerpark werd voorzien van de nodige slagbomen, weegbruggen en registratieapparatuur.
De betalende afvalfracties worden er voortaan aangerekend per kilogram aangevoerd afval. Op
deze manier streeft men ook hier naar een vermindering van de afvalberg en een eerlijke
verdeling van de verwerkingskosten. Daarnaast kunnen de inwoners van deze gemeente ook,
zoals vroeger, op het containerpark terecht met afval waarvoor men niet hoeft te betalen. Het
gaat om fracties als kga, aeea, glas, papier en karton en pmd.

Bij de opening van een DifTarpark wordt er steeds een geschenk overhandigd aan de eerste bezoeker.

Containerpark van Glabbeek

CP Heverlee Grauwmeer

CP Kessel-lo

Containerpark van Linter

CP Wilsele
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Binnen het werkingsgebied van EcoWerf werken momenteel 18 containerparken voor 17
gemeenten volgens het principe van geautomatiseerde DifTar (zie onderstaand overzicht)
DifTar volume
Bekkevoort
Bertem (samen met Huldenberg)
Boortmeerbeek
Boutersem
Hoegaarden
Holsbeek
Linter
Leuven (Wilsele – Kessel-lo – Heverlee)

DifTar gewicht
Haacht
Herent
Keerbergen
Kortenberg
Lubbeek
Rotselaar
Tremelo
Glabbeek
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COMPOSTERING

Contactpersoon: Dirk Verbruggen – tel. 016/28 43 16
In 2009 werd er 48.738 ton organisch materiaal aangevoerd op de composteerinstallatie van
EcoWerf. Dit is bijna 3.500 ton meer dan in 2008. Er werd 14.904 m³ compost verkocht.
Het aangevoerde materiaal is van verschillende bronnen afkomstig: het groente-, fruit- en
tuinafval (gft) van de huishoudens uit aangesloten gemeenten, gras en bladeren dat via de
containerparken ingezameld wordt, het gft van andere intercommunales of collegacomposteerders, bermmaaisel, organisch-biologisch bedrijfsafval met of zonder dierlijke
bijproducten. Dierlijke bijproducten zijn etensresten die dierlijk materiaal zoals restjes vlees of
vis bevatten.
Onderstaande grafiek geeft een uitsplitsing van de onderlinge verhoudingen van de
verschillende aangevoerde materialen

Aanvoer naar de composteerinstallatie
1% 4%

gft van EcoWerf
gras en blad van CP

24%

bermmaaisel

57%
6%

gft van andere
intercommunales en
composteerders
oba zonder dierlijke
bijprodukten
oba met dierlijke
bijprodukten

8%

Aanvoer van organisch afval naar de composteerinstallatie in 2009

De invoering van DifTar in zes nieuwe gemeenten bracht een verdere daling van het eigen
ingezameld gft met zich mee. De aanvoer van gft door Interza compenseerde deze terugval.
Deze intercommunale verbond zich er namelijk toe om haar gft (jaarlijks 11.000 ton) door
EcoWerf te laten verwerken. Door stopzetting van het Swillproject kende de aanvoer van
organisch-biologisch bedrijfsafval met dierlijke bijproducten een sterke terugval.

Uitgevoerde projecten
In 2009 kregen één biofilter van de composteerinstallatie en twee biofilters aan de stortbunkers
een grote onderhoudsbeurt. De filters werden voorzien van nieuw materiaal: afgezeefde en
verhakselde boomwortels, ingezameld via de containerparken.
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Onderhoud van een biofilter aan de composteerhal

Ook werd 817 ton bermmaaisel ingekuild tijdens de piek in de aanvoerperiode (de
zomerperiode). In de winter, wanneer er weinig aanvoer was, werd dit uitgekuild en verwerkt in
de eigen composteerinstallatie.
Er werd deelgenomen aan een onderzoeksproject (uitgevoerd door OVAM) waarbij de vraag
onderzocht wordt vanuit de sector om licht verontreinigende zeefoverloop naar energetische
toepassingen te sturen. Doelstelling is het percentage te bepalen van lichtverontreinigde
zeefoverloop uit groen- of gft-compostering dat eventueel naar energetische toepassingen kan
gaan, en de technische haalbaarheid te onderzoeken bij de verbrandingsinstallaties.
De werknemers van de compostering bezochten hun collega-composteerders van IOK (Beerse)
en de Mechanisch Biologische Scheidingsinstallatie te Geel.

Kwaliteitsopvolging
Aan de kwaliteitsopvolging van de compost werd ook dit jaar de nodige aandacht besteed.
Vlaco voerde een audit uit om na te gaan of aan alle kwaliteitsvereisten werd voldaan. Het
positieve resultaat van deze screening leverde een verlenging van het keuringsattest met Vlacolabel op tot einde 2010.
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OVERSLAG EN VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN
Contactpersoon: Peter Standaert - 016/28 43 01

EcoWerf verwerkt zelf al het ingezamelde organisch afval: gft, gras, bladeren, bermmaaisel en
boomstronken in de eigen composteerinstallatie te Wilsele. De intergemeentelijke vereniging
Interza werd in 2008 vennoot van EcoWerf en voerde 10.300 ton gft aan uit haar
werkingsgebied. Hierdoor kan de composteerinstallatie te Wilsele op volle toeren draaien.
De grootste hoeveelheden afvalstoffen, selectief ingezameld op de containerparken, worden
rechtstreeks afgeleverd bij een verwerker in de buurt. Kga en herbruikbare goederen worden
door de verwerker opgehaald op de containerparken.
Voor enkele afvalstoffen is omwille van de grote hoeveelheid of omwille van de langere
transportafstanden, overslag nodig. Zo wordt huisvuil en papier en karton overgeslagen te
Wilsele. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) worden gecentraliseerd te
Werchter. Pmd en grof huisvuil worden overgeslagen bij en door Van Gansewinkel in
Kampenhout.
De onderstaande tabel geef een overzicht van de verwerkers of operatoren van de afvalstoffen
die EcoWerf in haar werkingsgebied inzamelde in 2009.
Aard afvalstof
Aeea
Autobanden
Batterijen
Bermmaaisel
Boomstronken
Cartridges & toners
Eterniet
Folies
Frituurolieën en -vetten
Gft
Gips
Glas
Gras en bladeren
Grof huisvuil
Herbruikbare goederen
Huisvuil
Kaarsenresten
Keramiek
Kga
Kurk
Motorolie
Oude metalen
Papier en karton
Piepschuim
Pmd
Slib

Verwerker of operator
Recupel vzw in Brussel
Sita Recycling Services in Beerse
Bebat vzw uit Sint-Stevens-Woluwe
eigen composteerinstallatie, De Winter in Herent en
Agricompost in Horion-Hozemont
In de biofilters van de eigen composteerinstallatie
Ecoplus Services uit Nanine
De Kock te Overijse en De Coninck in Veltem
Celis in Lubbeek en EKOL in Houthalen
SGS Ewacs te Melsele
eigen composteerinstallatie
Celis in Lubbeek, RSB in Lubbeek en De Coninck in
Veltem
G.R.L. Glasrecycling in Lummen
eigen composteerinstallatie en De Winter in Herent
Indaver in Beveren
Kringwinkel ’t Spit (Leuven) en Hageland (Tienen)
Indaver in Beveren
De Vlaspit in Scherpenheuvel-Zichem
RSB in Lubbeek en De Coninck in Veltem
Sita Recycling Services in Beerse
Le petit Liège in Limbourg
Van Gansewinkel te Mol
‘s Jongers in Werchter, Lion in Wilsele
VLAR Papier in Tisselt
FIM in Westerlo
Indaver in Willebroek
Haviland in Drogenbos, FSC (AITCH group) in
Tessenderlo

_____________________________________________________________________________________
Jaarverslag 2009 -v2010-03-22

Blz. 29/52

Sloophout

Snoeihout
Steenafval

Textiel
Vlak glas

Carimat & Celis Beton in Lubbeek, Van Gansewinkel in
Kampenhout, De Coninck in Veltem, RSB in Lubbeek,
Sita Recycling Services in Tienen
De Winter in Herent, de eigen composteerinstallatie en
als houtsnippers naar particulieren en gemeenten
Recom in Geetbets, Carimat & Celis Beton in Lubbeek,
RSB in Lubbeek, V.B.A. in Boortmeerbeek, DSV in
Aarschot, Betomix in Boortmeerbeek, Godts in
Holsbeek, Croes in Tienen en De Coninck in Veltem en
Kampenhout
Kringwinkel ’t Spit (Leuven) en Hageland (Tienen)
G.R.L. Glasrecycling in Lummen
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SAMENSTELLING EN HOEVEELHEID VAN HUISHOUDELIJK AFVAL
Contactpersoon: Gerda Bleus – tel. 016/28 43 13

Ingezamelde afvalfracties in 2009
(451 kg/inwoner)

KGA
3 kg/inw; 1%

Restafval
110 kg/inw; 24%

Containerpark (overige)
145 kg/inw; 32%

Papier/karton
79 kg/inw; 17%
GFT
69 kg/inw; 15%

Restafval

Papier/karton

PMD;
15 kg/inw; 3%

Glas

PMD

Glas
30 kg/inw; 7%

GFT

Containerpark (overige)

KGA

GROENE PIJL: recyclage tot grondstof - 75%
RODE PIJL: verbranding met energierecuperatie - 25%

De afvalcijfers worden maandelijks verzameld en statistisch verwerkt. Deze gegevens worden
elk kwartaal aan de bestuursleden van EcoWerf en aan de milieudiensten van de aangesloten
gemeenten meegedeeld.
De onderstaande grafieken voor restfractie, pmd, papier en karton en gft geven de evolutie
weer van het ingezamelde afval per gemeente (zowel huis-aan-huisinzameling als inzameling
via de containerparken) gedurende de laatste vier jaren. Hierbij kan het volgende afgeleid
worden:
- inzake het restafval is er een lichte daling waarneembaar van circa 2%, te verklaren
door de opstart van DifTar in een bijkomend aantal gemeenten en de daaropvolgende
daling in deze gemeenten van het ingezamelde restafval. In de overige gemeenten is
er een lichte stijging waar te nemen.
- inzake het pmd is er een status quo. De lichte verschillen die in de cijfers zijn waar te
nemen zijn te verklaren door de uitgevoerde controles van de pmd-zak.
- inzake het papier/karton is de situatie ongewijzigd.
- inzake het ingezamelde gft is de lichte daling mogelijks te wijten aan de droge zomer
van 2009.
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112
112
115
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110

120

123

118

112
111

114
114
118

106
106
111

103
103

106

109
112

137

136
139

130
133

137
137
135
133

131

2008

GEMIDDELDE

90

88

98
98
101

109
110
107

109
112
109
109

118
112

117
116
115
117

110

109

122
125
131

114
119
122
127

111
110

109

103

103

100

96
96

98
96

94

91

88

98

98
101

96

2007

ZOUTLEEUW

TREMELO

82

78
77
74
78

77

73

91

91

91
92

2006

TIELT-WINGE

SCHERPENHEUVEL

ROTSELAAR

OUD-HEVERLEE

LUBBEEK

LINTER

LEUVEN

LANDEN

KORTENBERG

KORTENAKEN

KEERBERGEN

HULDENBERG

HOLSBEEK

HOEGAARDEN

HERENT

HAACHT

74

86
86

86
84

85

100

140

GLABBEEK

GEETBETS

BOUTERSEM

80

79

74
76

95

120

BOORTMEERBEEK

BIERBEEK

BERTEM

BEKKEVOORT

80
87
89

87
89

100

BEGIJNENDIJK

hoeveelheden in kg/inw

RESTFRACTIE OPGEHAALD PER INWONER 2006 - 2009
(huisvuil, grof huisvuil, gemeentevuil en opkuis glas,
incl. containerparken)

2009
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40
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76
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79
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76
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77
80
79

78
80
81
82

83
82
79
79

78
75
74
76

83

80
80

79
80
78
78

82
82
80
79

77
76

73
73
72

76
75

86

86
87
87
87

89
90
90

2008

GEMIDDELDE

ZOUTLEEUW

67

72

76

2007

TREMELO

TIELT-WINGE

71
69

68
67

73
73
72

90
89
89

84
86
84
83

81
82
82
79

80

82
81
84

85

2006

SCHERPENHEUVEL

ROTSELAAR

OUD-HEVERLEE

LUBBEEK

LINTER

LEUVEN

LANDEN

KORTENBERG

KORTENAKEN

KEERBERGEN

HULDENBERG

HOLSBEEK

HOEGAARDEN

HERENT

HAACHT

GLABBEEK

78
78
78
77

50

GEETBETS

60
78
79
77
80

67

70

BOUTERSEM

BOORTMEERBEEK

75

77

90

BIERBEEK

BERTEM

72

76
75
77

80
77
78

75

80

BEKKEVOORT

BEGIJNENDIJK

Hoeveelheid in kg/inw

PAPIER/KARTON OPGEHAALD PER INWONER
2006 - 2009
(inclusief containerparken)
2009

100
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6

4

2

0
14,8

15,7
15,8

15,7
15,4

15,8
16,0

17,4
16,2
16,7
15,6
14,4
14,5

14,8
14,9

16,8
17,0
15,8
16,4

16,4
15,5
14,8
14,7

14,9
15,0
13,6
13,8

16,4
15,7
15,5
15,5

15,8
16,2

14,9
15,9

13,7
14,3

13,2
13,7

14,0
14,4

15,7
15,4

16,8
16,4
15,2
15,2
14,0
14,1

13,4
13,5

15,6
15,2
14,0
15,0

14,3
14,3

16,7
16,5
14,5
15,4
16,3
15,8
14,5
14,7

GEMIDDELDE

16,3
15,7
15,1
14,5

2008

ZOUTLEEUW

TREMELO

14,6
15,2
14,4
14,7

2007

TIELT-WINGE

15,8
15,7
15,6
16,5
16,0
14,6
15,3

14,2

2006

SCHERPENHEUVEL

ROTSELAAR

17,0

16,1

15,5
15,1
14,1
13,2

13,6
13,5

15,3
15,4
14,7
14,8

8

OUD-HEVERLEE

10
15,5
15,0
14,0
14,2

12

LUBBEEK

LINTER

LEUVEN

LANDEN

KORTENBERG

KORTENAKEN

KEERBERGEN

HULDENBERG

HOLSBEEK

HOEGAARDEN

HERENT

HAACHT

GLABBEEK

GEETBETS

BOUTERSEM

BOORTMEERBEEK

BIERBEEK

15,5
15,1
13,9
14,1

14,7
14,7
14,0

14

BERTEM

16
16,0
15,9
15,1
15,2

18

BEKKEVOORT

BEGIJNENDIJK

Hoeveelheid in kg/inw

PMD-FRACTIE PER INWONER
2006 - 2009
(inclusief containerparken)
2009

20
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GEMIDDELDE

ZOUTLEEUW

TREMELO

TIENEN

TIELT-WINGE

SCHERPENHEUVEL

ROTSELAAR

OUD-HEVERLEE

LUBBEEK

54
52
51
50

69

67

64
63
61
58

73
72
69
66

77

84
85

87

88

81
82

84

85
82

80

78

76
76
75
73

70

76

77
77
75
74

79

81

91
91
92

105
108
107

142

129
134
129

140
139
140

140

LINTER

LEUVEN

64

149
152
149

160

LANDEN

40
38
37
36

56

97
99
98
98
107
109
107
107

101
101
102

95
97

92

2008

KORTENBERG

KORTENAKEN

51
49
48
49

62

85
87
87
85

120
124

2007

KEERBERGEN

HULDENBERG

30
31
30
32

55

81

83
86
83

90

2006

HOLSBEEK

HOEGAARDEN

HERENT

HAACHT

69

85

100

GLABBEEK

GEETBETS

56
53
52
51

61

59

64
63
59

80

BOUTERSEM

47

120

BOORTMEERBEEK

BIERBEEK

40

40

BERTEM

BEKKEVOORT

57
59
58
55

60

BEGIJNENDIJK

hoeveelheid GFT in kg/inw

GEMIDDELDE GFT-PRODUCTIE PER INWONER
2006-2009
2009

180

20
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SLIBOVERSLAG

Contactpersoon: Louis Vignero – tel. 016/28 43 17
In 2006 werd een slibontwateringssysteem aangelegd op de site in Wilsele. De aangesloten
gemeenten kunnen hier zowel veegvuil als kolkenslib aanvoeren. Achteraf wordt het ontwaterde
slib afgevoerd naar de slibzuiveringsinstallatie van de intergemeentelijke vereniging Haviland in
Drogenbos.
Het voordeel van dit systeem ligt in het feit dat op deze manier geen overtollig water over
langere afstand vervoerd moet worden. In 2009 werd in totaal 3.834,31 ton veegvuil en
kolkenslib verwerkt.



VOORMALIGE STORTPLAATSEN

Contactpersoon: Louis Vignero – tel. 016/28 43 17
Het afval van de gezinnen uit het werkingsgebied van EcoWerf kwam vroeger op verschillende
stortplaatsen terecht. Sommige hiervan vragen vandaag nog nazorg.
Pellenberg
De voormalige zandgroeve in Pellenberg (Lubbeek) werd tussen 1989 en 1996 gebruikt als
stortplaats voor huishoudelijk afval. Het stort werd afgedekt en is tot minstens 2009 in
nazorgfase. Dit behelst de controle van de kwaliteit van het grondwater, de afvoer van het
percolaat naar een erkende waterzuivering, gasonttrekking met elektriciteitsproductie,
onderhoud van de taluds, grachten en groenaanplanting.
Op en rond de stortplaats van Pellenberg worden geen herbiciden gebruikt en daarom werd
besloten om twee keer per jaar een kudde schapen uit te zetten voor telkens drie maanden. De
hoeveelheid wild, zoals reeën, torenvalken, marters, vossen, enz. blijft op een zeer hoog peil.
Door de rust en de overvloedige aanwezigheid van voedsel is in de winter de stortplaats ook
erg gegeerd bij kleine zangvogels.

Luchtfoto van de oude stortplaats van Pellenberg

De natuur neemt de overhand op de oude stortplaats
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Meensel-Kiezegem
De voormalige zandgroeve in MeenselKiezegem (Tielt-Winge) werd tussen 1986 en
1988
gebruikt
als
stortplaats
voor
huishoudelijk afval. Het stort werd afgedekt
en is nog tot 2015 in nazorgfase. Dit houdt de
controle van de kwaliteit van het grondwater
in, naast het onderhoud van de taluds,
grachten en groenaanplanting. Ook op deze
oude stortplaats worden de weiden regelmatig
begraasd door schapen.

Binkom
De nazorgfase van de stortplaats in Binkom werd officieel beëindigd. Op het terrein, dat werd
overgedragen aan de gemeente Lubbeek, werd een voetbalveld aangelegd.
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TECHNISCHE DIENST

Contactpersoon: Dirk Dechamps – tel. 016/28 43 22
Deze dienst bestaat uit zes mecaniciens, drie elektriciens, drie garagisten en drie magazijnmedewerkers. De technische afdeling staat ten dienste van de andere afdelingen om een vlot
verloop van al de werkzaamheden binnen EcoWerf te verzekeren.
Het magazijn dient garant te staan voor onder andere, de beschikbaarheid van de nodige kledij
en wisselstukken. De mecaniciens en elektriciens zorgen voor het technisch onderhoud van de
gebouwen. Ook moeten zij erop toezien dat al de installaties blijven draaien. De garagisten
staan in voor de goede conditie van het wagenpark.
Na een lange zoektocht is EcoWerf er in geslaagd een goede mecanicien aan te werven. Johan
Maes is in dienst sinds begin mei 2009 en heeft zich op de kortst mogelijk tijd ingewerkt.
Minder goed nieuws kwam er toen collega-garagist Paul Puttemans overleed. Na een slepende
ziekte heeft hij zijn strijd opgegeven in juni 2009.
Passend in het ecologische profiel van EcoWerf, is energiebesparing ook op de technische
dienst een belangrijk thema geworden. Door kleine aanpassingen op allerhande gebieden,
wordt overbodig verbruik van energie geminimaliseerd. Dit is een thema dat de volgende jaren
aan belangrijkheid zal winnen. Dit jaar werd er aangevat met een relightingproject. De
bedoeling hiervan is dat er functioneler wordt verlicht met minder energieverbruik. Zo werden
er in de toiletten bewegingsmelders geplaatst zodat de lichten vanzelf doven wanneer er
niemand meer aanwezig is. In het magazijn werden er nieuwe armaturen geïnstalleerd die
slechts 60% van het originele energieverbruik hebben en die toch een betere verlichting geven.
Idem voor de ruimtes in de controletoren van de compostering. In 2010 wordt getracht
hetzelfde te doen voor het atelier van de technische dienst. Verder werd er een visualisatie
geplaatst om het energieverbruik van de composteerinstallatie op te volgen. De bedoeling is om
de operatoren bewust te maken en op deze manier een besparing te realiseren.
Tijdens de jaarlijkse terugkomende grote onderhoudswerken in de composteerinstallatie werden
de nodige onderhouds- en verbeteringswerken uitgevoerd teneinde de betrouwbaarheid van de
installaties te blijven verzekeren. De technische dienst heeft dit dankzij een correct overleg met
de collega’s van de composteringsafdeling en een goede planning vlot kunnen afwerken. De
hinder voor de dagelijkse activiteiten werd op deze wijze tot een minimum beperkt.
Veiligheid is en blijft één van onze belangrijkste aandachtspunten. Bij de organisatie van de
onderhouds- en herstellingswerken zijn onze medewerkers zich ten allen tijde bewust van de
eventuele risico’s. Verdere verbetering op dit vlak zal steeds een belangrijke bekommernis zijn.
Zo werd er voor de medewerkers van de technische dienst een opleiding ingericht voor het
gebruik van de vorkheftruck.
De technische dienst is in 2009 er in geslaagd al de taken tot een goed einde te brengen. Voor
2010 gaat deze dienst op hetzelfde elan verder en hoopt dat er nieuwe zaken zich zullen
aandienen.
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ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Juridische dienst

Contactpersoon: Sabine Thulie – 016/28 43 48
De bedrijfsjuriste ondersteunt de verschillende productieve diensten bij de implementatie en
interpretatie van bestaande en nieuwe wetgeving, het contractenbeheer, de behandeling van
aanbestedingsdossiers en de opvolging van gerechtelijke procedures.
De bedrijfsjuriste staat ook in voor de redactie en het nazicht van de op te stellen
vennootschapsdocumenten, zoals de verslagen van de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering en de eventuele publicatie daarvan. Verder blijft zij de vraagbaak voor informatie
rond nieuwe wetgeving voor milieuambtenaren en ambtenaren van technische diensten van
gemeenten, voor motivering van bestuurshandelingen, voor vragen in verband met
openbaarheid van bestuur, enz.
In het afgelopen jaar werden een aantal hangende dossiers inzake de overdracht van
onroerend goed behandeld:
- EcoWerf heeft een perceel grond gelegen te Rotselaar, eerste afdeling, Beversluis,
gekadastreerd sectie D, nummer 700/deel met een oppervlakte van 48a50ca en
volgens recent kadastraal uittreksel sectie D nummer 700/A met een oppervlakte van
45a40ca verkocht aan de gemeente Rotselaar. De gemeente Rotselaar had dit perceel
nodig voor de uitbreiding van haar gemeentelijke containerpark van Rotselaar. Na
aankoop van het stuk grond heeft de gemeente Rotselaar een recht van opstal verleend
aan EcoWerf. De redactie van de aktes van verkoop en van opstal, het opvragen van de
vereiste getuigschriften en eigendomstitels, het aanvragen van het vereiste bodemonderzoek, … gebeurde op de juridische dienst. De aktes werden verleden voor de
burgemeester van Rotselaar op 18 januari 2010.
-

De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem heeft in haar zitting van 21 december
2009 een overeenkomst goedgekeurd, waarbij aan EcoWerf een recht van opstal werd
verleend op de percelen grond waarop het containerpark is gevestigd. EcoWerf baat dit
containerpark al geruime tijd uit en bracht ook de vereiste infrastructuur aan, zonder
evenwel te beschikken over enig zakelijk recht op het betreffend perceel. Door het
verlenen van een recht van opstal aan EcoWerf is het zakelijk statuut van het
containerpark geregulariseerd. De juridische dienst stond samen met de gemeentelijke
diensten van Scherpenheuvel-Zichem in voor de redactie van de akte van opstal, alsook
voor de verdere administratieve afhandeling van dit vastgoeddossier. De akte zal in het
eerste kwartaal van 2010 worden verleden voor de burgemeester van ScherpenheuvelZichem.

In 2009 werden ook een aantal belangrijke aanbestedingsdossier begeleid zoals:
-

Aanbesteding voor de schoonmaak en het onderhoud van de gebouwen van EcoWerf.
EcoWerf heeft voor het onderhoud van haar gebouwen destijds het contract
overgenomen van haar rechtvoorgangster Interleuven met de firma VANDEZANDE, die
daarna fusioneerde met de firma ISS.
Dit contract was na 5 jaar aan herziening toe. Immers, het destijds overeengekomen
takenpakket beantwoordde niet meer aan het takenpakket dat diende te worden
uitgevoerd: de transportsite dient nu ook te worden schoongemaakt en gereinigd. De
met ISS getroffen ad hoc regeling moest dus worden vervangen door een nieuwe solide
contractuele basis voor de diensten in kwestie.
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EcoWerf heeft dus voor de schoonmaak van de gebouwen op haar site een algemene
offerteaanvraag uitgeschreven op 13 november 2009. De diensten werden gegund
aan de firma GOM op 18 januari 2010.
o

Aanbesteding bij onderhandelingsprocedure voor het Mobilityproject: ontwerp en
inbedrijfstelling van een integratiearchitectuur ter ondersteuning van de transportdienst van EcoWerf. EcoWerf deed op 7 januari 2008 een oproep tot kandidaten voor
de realisatie van voormeld Mobilityproject. De firma REALDOLMEN bleek de meest
voordelige regelmatige kandidatuur te hebben ingediend. De onderhandelingen met
deze inschrijver werden opgestart en leidden tot de redactie van een overeenkomst,
die op 2 september 2009 werd ondertekend.

o

Aanbesteding voor het aangaan van een lening ter financiering van de aanschaf van
investeringsgoederen en dit voornamelijk in het kader van de lopende DifTarprojecten
voor een bedrag van 2.600.000 euro (DifTar) + 900.000 euro (andere
investeringsgoederen) zal een looptijd hebben van 8 jaar. Deze lening werd gegund
aan ING op 26 mei 2009.

Voor het overige blijft de juridische dienst de lopende zaken behandelen als daar zijn: het
administratief dossier bij de Privacycommissie, de dossiers inzake hangende geschillen …
Personeelsdienst

Contactpersoon: Sofie Nauwelaerts – tel. 016/28 43 25
In 2009 werd het arbeidsreglement geactualiseerd. Enerzijds ingevolge het nieuwe (2008)
contractuele reglement, anderzijds ingevolge de gewijzigde praktijk op de werkvloer. Enkele
belangrijke wijzigingen die werden aangebracht:
-

-

-

-

Toevoeging van themaverloven, deze werden ook opgenomen in het contractueel
reglement:
o Adoptie- of pleegvoogdijverlof
o Vakbondsverlof
o Politiek verlof
o Bloed geven
Sancties:
o Alle mogelijke bestaande sancties worden opgelijst, waarbij:

Een geldboete wordt toegevoegd (bijvoorbeeld bij herhaaldelijk/opzettelijk
verlies).

De schorsing zonder salaris wordt toegevoegd.
o Beroep tegen sanctie wordt voorzien gelijk aan het beroep tegen de evaluatie
zoals bepaald in het contractueel reglement.
Werken onder invloed van alcohol of drugs:
o Het reglement inzake werken onder invloed van drugs en/of alcohol werd
aangevuld door een uitgebreid drugs- en alcoholbeleid in bijlage VIII van het
arbeidsreglement.
o Het arbeidsreglement bepaalt voortaan ook dat er geen toestemming meer nodig
is van de medewerker om een ademtest af te nemen cfr. de wettelijke bepalingen
ter zake.
De bijlagen werden aangevuld met:
o een specifieke procedure ter behandeling van klachten in verband met en ter
bescherming tegen geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk
o Gedragscode voor het gebruik van communicatiemiddelen op de werkplaats
o Gsm-beleid (= volledig nieuw)
o Rookbeleid
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Gedurende het jaar is ons personeelsbestand toegenomen ten gevolge van de uitbreiding van
het DifTarproject, dit zowel op de containerparken als binnen de DifTardienst. Voor het eerst
werden ook een 20-tal jobstudenten ingezet op de containerparken, evenwichtig verspreid over
juli en augustus.
De ken- en stuurgetallen werden uitgebreid met relevante personeelsgegevens om op
maandbasis te kunnen opvolgen en bijsturen.
Op gebied van opleidingen was 2009 weer een druk jaar. Vorming werd gegeven rond
asbestinzameling op containerparken, ecodriving, wijzigingen in het contractueel en geldelijk
reglement, kga-inzameling, leidinggeven voor ploegbazen, milieuwetgeving, sociale wetgeving,
preventie- en welzijnshandboek, gehoorbescherming, gebruik van rolbruggen, heftruck , EHBO
….
En opnieuw was er ruimte voor teambuildingactiviteiten: de technische dienst is het bedrijf
Bandag gaan bezoeken gecombineerd met een fietstocht in de mergelgrotten, de dienst
containerparken heeft van een sportieve teambuilding genoten in Kasterlee en de portiers en
overslagbedienaars hebben de Haspengouwse fruitstreek verkend met Vespa’s. Tot slot ging de
dienst compostering kanovaren op de Lesse.
Administratie

Contactpersoon: Wouter Janssens – tel. 016/28 43 49
De Administratie omvat de afdelingen DifTar, Informatica, de Boekhouding en het Secretariaat.


DifTar

Tot mei 2009 werd de functie van projectleider DifTar en projectleider Informatica
gecombineerd door één persoon. Gezien de steeds stijgende werklast binnen de twee
betrokken diensten werd het onmogelijk het projectleiderschap van de twee diensten nog te
combineren. In mei werd er een nieuwe projectleider DifTar aangeworven: Koen Vanbutsele.
De dienst DifTar is sinds november 2009 uitgebreid met één medewerker en telt sindsdien vier
administratieve krachten. Daarnaast is er ook één technicus werkzaam voor interventies op het
terrein.
De dienst DifTar zorgt voor de administratieve opvolging van het DifTarproject. Hun taken zijn
onder andere het bemannen van de infolijn, aanvragen voor leveringen van containers
behandelen, herstellingen aan containers inplannen, aanmaak van toegangsbadges tot de
containerparken, verwerken van weeggegevens van de huis-aan-huisinzamelingen, aanmaken
van de betalingsuitnodigingen, verwerken van mutaties …
In 2009 werd een omslagvulmachine en plooimachine aangekocht om het plooien,
envelopperen en frankeren van betalingsuitnodigingen (dagelijks ongeveer 500 stuks)
efficiënter te laten verlopen. Verder werden er een aantal aanpassingen aan de DifTarsoftware
voorbereid, bijvoorbeeld de ontwikkeling van betalingsuitnodigingen met een SEPAoverschrijvingsformulier.
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Informatica

Deze dienst staat onder toezicht van projectleider Koen Daniëls. Koen combineerde tot in mei
2009 deze functie met het projectleiderschap van de dienst DifTar. Gezien de complexe materie
en nauwe band tussen DifTar- en informaticadienst gebeurde de overdracht gespreid over
ongeveer 6 maanden.
De informaticadienst zorgt voor het beheer en de uitbouw van de informaticastructuren binnen
de firma. De dienst verzorgt ook een aantal ondersteunende functies zoals telefoonbeheer en
zorgt voor het actueel houden van de website. De dienst informatica bestaat naast een
projectleider uit één voltijds medewerker.
Verder werden, naast de dagelijkse onderhoudsactiviteiten, een aantal softwareaanpassingen
gerealiseerd. Er werd onder andere werk gemaakt van softwareaanpassingen om tot een
conform afvalstoffenregister te komen, werd het tankregistratiepakket geüpdatet en gekoppeld
aan het magazijnpakket …
Tenslotte werd het startschot gegeven voor het Mobilityproject. De doelen van dit project zijn
meervoudig. EcoWerf wenst een zo optimaal mogelijke inzet van de middelen te bekomen en
hoopt dit door een verdere informatisering van een aantal processen te verwezenlijken. Hiertoe
zullen de nodige back-office programma’s ontwikkeld worden, zullen een aantal bestaande
applicaties geïntegreerd worden binnen het geheel en zal de vrachtwagenvloot van EcoWerf
uitgerust worden met boordcomputers.
In nauwe samenspraak met de softwareleverancier werden reeds een groot aantal functionele
en technische analyses uitgevoerd. Het jaar 2010 zal voornamelijk in het teken staan van de
verdere voorbereiding en uiteindelijke “uitrol” van dit project.

Het Mobilityproject zal een doorgedreven informatisering en communicatie
tussen uitvoering en administratie mogelijk maken



Boekhouding

De dienst boekhouding staat onder toezicht van een projectleider (Martine Schats) en telt twee
medewerkers.
In 2009 werd verder werk gemaakt van een gestructureerde en adequate opvolging van de
thesaurie: inkomende en uitgaande geldstromen worden dagelijks nauwkeurig opgevolgd zodat
de nodige beslissingen snel genomen kunnen worden. Ook de controle van de facturatie is
verder versterkt. De stelselmatige vermeerdering van de ingezamelde fracties en recipiënten
zorgden immers voor een steeds moeilijkere facturatie. Verder werden de budgetten voor 2010
opgesteld, samen met een investeringstabel van de nog te verwachten investeringen en de
daartoe te voorziene financieringen.
Wekelijks wordt er samen met medewerkers van andere administratieve diensten vergaderd om
per afvalfractie de administratieve en facturatiestroom gedetailleerd in kaart te brengen en te
verbeteren.
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In oktober vond voor de eerste keer een overlegmoment met secretarissen en ontvangers van
de aangesloten gemeenten plaats. Dit overleg moet EcoWerf toelaten de noden van de
gemeenten op vlak van facturatie, rapporteringen, informatie … in kaart te brengen om zo de
dienstverlening nog te verbeteren.



Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit één projectleider (Gerda Bleus) en twee medewerkers.
Dit team werkt nauw samen met de medewerkers van de Boekhouding en Dispatching en staat
in voor een brede waaier aan taken, waaronder:
 ingave en controle van gewichten, het naleven van wettelijke verplichtingen, het
uitvoeren van de prefacturatie, …
 Rapporteringen op kwartaalbasis van de afvalcijfers naar de gemeentevennoten.
 Ondersteuning aan andere afdelingen met het beheer van binnenkomende en
uitgaande post, faxbeheer, elektronische infobox, telefooncentrale, reservatie van
vergaderzalen, enz.
 Aan de balie kunnen zowel interne als externe klanten terecht voor onder meer
kastransacties, bestellen van broodjes, verkoop compost.
 Verder verzorgt het secretariaat ook de verkoop van compost: informeren van
potentiële klanten, noteren van bestellingen, opvolgen van de mestafzetverplichtingen,
rapporteren aan de mestbank.
 Het secretariaat besteedde ook in 2009 extra aandacht aan facturatie en verfijning van
de afvalcijfers en heeft daarmee een grote inbreng op de wekelijkse
facturatievergaderingen en de voorbereiding van verschillende jaarlijkse aangiften en
enquêtes.
 Het secretariaat verzorgt de voorbereiding en uitnodigingen van de vergaderingen van
het Directiecomité, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen.
 Ook aan de aangiften van schadegevallen en de opvolging ervan wordt de nodige
aandacht verleend.
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PREVENTIEDIENST

Contactpersoon: Guy Vanweser – tel. 016/28 42 09
Begin 2004 heeft EcoWerf zich aangesloten bij de preventiedienst van Interleuven. Het
takenpakket van deze dienst kan opgesplitst worden in drie grote pakketten: permanente,
periodieke en occasionele taken ter Preventie, Bescherming en Welzijn (PBW) op het werk.
Permanente taken
Onder permanente taken wordt verstaan: bezoeken aan de verschillende werkplaatsen,
secretariaatswerk, sensibilisatie van de hiërarchische lijn en de werknemers, samenwerken met
de arbeidsgeneesheer en officiële instanties, vorming en doornemen van allerlei documentatie
en actuele wetteksten met als doel deze om te zetten naar praktische, bruikbare toepassingen.
 De sensibilisatie van de werknemers heeft betrekking op: het dragen van de aangeboden
persoonlijke beschermingsmiddelen, het stimuleren en overtuigen van de werknemers tot
het naleven van de veiligheidsinstructies, het organiseren van het onthaal van nieuwe
personeelsleden m.b.t. PBW, …
 Naast een permanente vorming van de leden van de Gemeenschappelijke Preventiedienst
zorgt deze dienst ook voor een overdracht van de opgedane kennis.
 Organiseren van een opleiding “Veilig werken met rolbruggen” voor werknemers van
EcoWerf.
 Organiseren van een opfrissing “Opleiding kga-inzameling op containerparken” voor de
werknemers van de containerparken van EcoWerf.
 Organiseren van een opleiding “Optimaliseren asbestinventarissen en herkenning van
asbest-toepassingen” voor de werknemers van de containerparken van EcoWerf.
 Organiseren van een opleiding “Welzijn en Verantwoordelijkheden” voor de
leidinggevenden van EcoWerf.
 Opfrissingcursus EHBO
 …
Periodieke taken
De periodieke taken kunnen opgesplitst worden in het opstellen van periodieke verslagen PBW,
het jaarverslag PBW en het organiseren van een jaarlijkse rondgang PBW samen met een
afvaardiging van het Syndicaal Overlegcomité PBW.
Occasionele taken
Occasionele taken zijn het viseren van aankopen van arbeidsmiddelen (ophaalwagens,
veegwagen, vorkheftruck, …) en persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoorbescherming, …),
verstrekken van adviezen voor nieuwbouw of verbouwingen (de aanleg van nieuwe
containerparken, nieuwe transportsite en garage, …) met betrekking tot PBW en onderzoeken
van arbeidsongevallen.
Interne preventie
De interne preventiedienst stelde in 2009 het preventie- en welzijnshandboek op. Dit is een
bundeling van alle documenten die verwant zijn met het welzijnsgebeuren op EcoWerf en z’n
medewerkers. Dit behelst onder andere hoe om te gaan met gevaarlijke producten,
noodprocedures, evacuatieplan … Het document is voorlopig enkel te raadplegen op pc. Er
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werd een risicoanalyse uitgevoerd voor de functie van lader en parkwachter, de grootste groep
in het personeelsbestand van EcoWerf.
Het personeel dat blootgesteld wordt aan meer dan 80dba (technische dienst en de chauffeurs
van de glascontainers) kreeg in 2009 gehoorbescherming op maat gemaakt. Een doorgedreven
meetcampagne op alle containerparken op de concentratie van asbestvezels in de
omgevingslucht ter hoogte van de inzamelpunten toonde aan dat de maximum
blootstellingdrempel nergens werd overschreden. Het drugsbeleid werd verder op punt gesteld
en er werd extra aandacht besteed aan het gebruik van PBM’s (persoonlijke
beschermingsmiddelen).
In 2009 waren er 205 arbeiders en 36 bedienden tewerkgesteld bij EcoWerf. In totaal goed
voor 405.829 gepresteerde uren. Er vonden 27 arbeidsongevallen plaats waarvan 2 zonder
werkverlet. Er gebeurde 2 ongevallen van en naar het werk.
Dit overzicht van de arbeidsongevallen sinds de oprichting in 1991 van de Gemeenschappelijke
Preventiedienst leert ons dat de frequentie (aantal arbeidsongevallen met werkverlet) en de
ernst (het aantal verletdagen) in 2009 een daling kende (zie grafieken). De inspanningen om
arbeidsongevallen te voorkomen is een continu proces waarbij preventief handelen en het
opvolgen van voorkomingmaatregelen zeer belangrijk zijn.
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De cijfers van 1991 tot en met 2003 zijn deze van de dienst afvalverwerking van INTERLEUVEN
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DE MILIEUCOÖRDINATOR

Contactpersoon: Willy Yserbijt – tel. 016/28 42 19

Een belangrijk agendapunt van de externe milieucoördinator omhelst de opvolging van de
wetgeving en de implementatie hiervan binnen de werking van EcoWerf
Het handhavingsdecreet werd goedgekeurd op 29/02/2008 en een hele reeks van uitvoeringsbesluiten volgend in 2009. Alhoewel dit besluit weinig invloed zal hebben op de praktische
werking van EcoWerf, moet er wel terdege rekening mee worden gehouden. De Vlarem actualisatietrein werd eveneens goedgekeurd met onder andere een aantal belangrijke wijzigingen
aan de lijst met hinderlijke inrichtingen, de aanpassing van de aanvraagprocedure, inclusief
nieuwe aanvraagformulieren en een hele rits van aanpassingen in de vlarem II. Ook de lijst met
risico-inrichtingen betreffende bodemverontreiniging werd geïntegreerd in de bijlage I lijst van
de Vlarem I. Ondanks de aanzienlijke wijzigingen blijkt het in de loop van 2009 nog eens
noodzakelijk om een aantal aanpassingen te doen aan de vernieuwde VLAREM-besluiten.
De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening werd van toepassing op 01/09/2009, maar is grotendeels gebaseerd op de vroegere wetgeving betreffende RO.
De saneringswerken aan De Vunt en het tankstation op de site te Wilsele zijn in 2009 volledig
afgrond. Het eindrapport van de sanering werd aan OVAM overgemaakt en goedgekeurd.
Gedurende een 5-tal jaar zullen de peilbuizen voor grondwater nog verder worden opgevolgd.
Daartoe wordt er jaarlijks een waterstaal genomen en geanalyseerd.
Voor de transportsite en de sliboverslag werd begin 2009 een vernieuwing van de vergunning
aangevraagd en bekomen.
Het manueel wassen van voertuigen op de transportsite beantwoordt aan de verwachtingen.
De extra opslagloods voor compost wordt ondertussen gebruikt voor de overslag van papier en
karton. In de loop van 2010 zal de mogelijke overslag en uitsortering van het opgehaalde grof
huisvuil worden onderzocht. Eventueel zal de vergunning opnieuw worden aangepast.
De aanpassingen aan de sliboverslag, met onder andere de uitbreiding van de stortvloer en de
recuperatie van het percolaatwater, dat een behoorlijke kwaliteit bleek te zijn, en waarvoor
begin 2009 een vergunning werd bekomen, moeten nog worden uitgevoerd in 2010. Het
procedé inzake ontwatering is eenvoudig en beantwoord aan de verwachtingen.
Op het containerparken van Aarschot (ondertussen overgedragen aan de stad Aarschot) en
Messelbroek loopt nog steeds een saneringsproject, dat beperkt is gebleven tot het opvolgen
van de grondwaterkwaliteit. De analyseresultaten evalueerden positief op beide locaties.
Ondertussen is het eindrapport voor de site in Messelbroek opgesteld en is de sanering ten
einde. Voor Aarschot zal er nog één jaar verder moeten worden opgevolgd.
Voor de overslagsite te Werchter werd een vernieuwde vergunning aangevraagd en bekomen
met het oog op de verder overslag van een aantal materialen, ingezameld op de
containerparken. Ook voor de site in Tienen werd voor dezelfde toepassing een nieuwe
vergunning aangevraagd. Voor de site in Messelbroek werd vooralsnog geen geschikte
toepassing gevonden.
Ondertussen is de oude wasplaats volledig ontmanteld. Ook het wassen van de gft-containers
wordt niet meer uitgevoerd op deze locatie. De buiten gebruik gestelde waterwinning werd
conform de bepalingen va de VLAREM opgevuld en definitief buiten werking gesteld. In 2010
zal worden onderzocht of de lozingsvergunning voor bedrijfsafvalwater kan worden opgezegd.
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EcoWerf onderzoekt ondertussen de mogelijkheden inzake het vergisten van organisch afval.
Hoewel de composteerinstallatie nog prima werkt, wordt er nu al uitgekeken naar eventuele
alternatieve voor het aerobe composteringproces. De mogelijkheden inzake vergisting werden
onderzocht, waarbij de mogelijkheden inzake energieopwekking bijzonder interessant lijken.
Deze pistes zullen verder worden onderzocht in 2010.
Ook in 2009 werd een deel van het selectief ingezamelde bermmaaisel opgeslagen en ingekuild
om in de winter mee te composteren. Ook dit jaar waren hier geen noemenswaardige
problemen. De eerste resultaten blijken bijzonder goed mee te vallen en deze aanpak is voor
herhaling vatbaar. Mogelijk wordt de hoeveelheid op te slagen bermmaaisel uitgebreid en dan
zullen daarvoor de nodige toelatingen worden gevraagd.
In 2009 heeft EcoWerf een beperkt aantal keren bezoek gekregen van LNE afdeling milieuinspectie. Naar aanleiding van deze bezoeken zijn er een aantal opmerkingen geformuleerd
waarvan de voornaamste zijn: de aanvraag van de juiste vergunningsrubrieken voor de
overslag van afval en voor de organische fractie met dierlijke bijproducten, de aanpassing van
de globale afvalstoffenregister, welke EcoWerf bijhoudt, het aanvragen van een aantal
afwijkingen van bepaalde normeringen. Het afvalstoffenregister werd ondertussen aangepast.
Rond de van toepassing zijnde rubrieken voor de overslagsite was er wat onduidelijkheid. Begin
2010 zal er een vernieuwde vergunningsaanvraag voor de overslagsite te Wilsele worden
aangevraagd.
In uitvoering van de functie als milieucoördinator werden er in 2009 25 tal adviezen opgemaakt.
Een overzicht, met het gevolg dat aan diverse adviezen werd gegeven, werd opgenomen in het
jaarverslag 2009 van de milieucoördinator. Tevens wordt er een overzicht gemaakt van alle
formele en informele nota’s via mail, de gevoerde briefwisseling, de vergaderingen en de
bijscholingsmomenten, waaraan de milieucoördinator heeft deelgenomen of een rol speelde.
Er werden in 2009 geen formele vaststelling of PV’s opgemaakt ten aanzien van de EcoWerf. Al
in 2008 werd EcoWerf regelmatig bezocht door medewerkers van LNE afdeling milieu-inspectie.
De tekortkomingen werden in de kijker gezet via schriftelijke aanmaningen. De meeste van
deze tekortkomingen werden op korte termijn opgelost.
Belangrijk is te vermelden dat de milieucoördinator jaarlijks een planning opmaakt waarbij een
overzicht wordt gegeven van de taken en aandachtspunten van het jaar. Tevens wordt de
planning van het voorgaande jaar geëvalueerd. Voor 2010 zal de meeste aandacht worden
besteed aan de optimalisatie van de bestaande werking en het in orde brengen van diverse
administratieve verplichtingen met o.a. een aantal vergunningsaanvragen voor containerparken.
Belangrijke vernieuwingen en uitbreidingen zijn niet voorzien in 2010.
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LIDMAATSCHAP VAN ECOWERF

Contactpersoon: Peter Standaert – tel. 016/28 43 00
EcoWerf is lid van de Vlaamse Compostorganisatie, Vlaco en van het samenwerkingsverband
Interafval.
Vlaco
De vzw Vlaco helpt bij de ondersteuning en coördinatie van de uitvoering van de
opeenvolgende beleidsplannen inzake organisch-biologisch afval (groenafval, gft en
bedrijfsorganisch afval). Zowel de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) als
de Vlaamse afvalintercommunales en compostproducenten maken sinds 1992 deel uit van Vlaco
vzw.
Vlaco heeft bij de oprichting twee belangrijke taken toegewezen gekregen, namelijk de
kwaliteitsbewaking van de compostproductie en de bevordering van de afzet ervan. De
professionalisering van de sector en het wijzigende beleidskader hebben het takenpakket doen
evolueren. De vernieuwde dubbele doelstelling is nu de volgende: enerzijds moet de organische
afvalstroom worden gerecupereerd. Dit kan zowel thuis als in een grootschalige verwerkingseenheid. Anderzijds vormt de productie van een volwaardige bodemverbeteraar of een basismengproduct voor substraten een doel.

Sinds 2004 draagt de compost
van EcoWerf het Vlaco kwaliteitslabel

Door de oprichting van de Cel Thuiscomposteren bestrijkt Vlaco de volledige organische
afvalketen: vanaf de preventie tot het gebruik als secundaire grondstof. Vlaco vormt de
stuwende kracht achter het preventiebeleid van de Vlaamse overheid als coördinerend en
technisch ondersteunend orgaan tussen OVAM en de Vlaamse intercommunales en gemeenten.
Concreet biedt Vlaco steun aan EcoWerf met de vormingen rond thuiscomposteren, de
kwaliteitsopvolging van de gft-compost en met het wettelijk, technisch en promotioneel kader
rond de afzet van compost.
Interafval
Momenteel telt Vlaanderen 25 afvalintercommunales. Die staan elk garant voor een correcte en
milieuverantwoorde inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, inspelend op de
specifieke behoeften van hun werkingsgebied.
Om informatie uit te wisselen en ervaringen te delen in verband met actuele dossiers binnen
het lokale afvalbeleid werd in 1996 Interafval opgericht als samenwerkingsverband tussen de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de afvalintercommunales. Intussen is
Interafval uitgegroeid tot aanspreekpunt voor alle organisaties en overheden die betrokken zijn
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bij het lokale afvalbeleid. De VVSG en de intercommunales kunnen op die manier de stem van
de lokale besturen luider en eensgezinder laten klinken en dus beter hun stempel drukken op
het Vlaamse afvalbeleid. Alle afvalintercommunales in Vlaanderen zijn lid van Interafval.

In maart 2009 heeft Interafval samen met de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer
(FEBEM) een afvalcongres georganiseerd. Nieuw is het concrete probleem van overcapaciteit bij
de afvalverwerking: een aantal installaties hebben in de tweede jaarhelft moeite om op volle
toeren te draaien. Enerzijds wordt er minder (bedrijfs)afval geproduceerd in gevolge de crisis,
anderzijds groeit de verwerkingscapaciteit en is er een aanzuigeffect vanuit het buitenland. Na
bemiddeling van minister Crevits komen Interafval en Recupel tot een financieel akkoord. Voor
de containerparken wordt nu voor het eerst een volledige vergoeding betaald voor de
inzamelkost van aeea. Ook de gevolgen van het nieuwe erkenningdossier van Fost Plus, de
opmaak van bestekken met kwaliteitseisen vergen zeer veel inzet en zijn nog steeds niet
afgerond.
Interafval heeft een traditie van thematische werkgroepen, waar de medewerkers van de
verschillende afvalintercommunales van gedachten kunnen wisselen over vaak gespecialiseerde
thema’s. Volgende werkgroepen zijn actief: de werkgroep Verbranden, de werkgroep
Communicatie, de werkgroep Inzameling, de werkgroep Personeelszaken, de werkgroep
Lastenboeken en de werkgroep Asbest.
De plenaire vergadering en de bureauvergadering kwamen respectievelijk zeven en elf keer
samen. Zowel de vergaderingen als de website zijn een bron van informatie voor de
aangesloten leden. Peter Standaert, algemeen directeur, vertegenwoordigt EcoWerf op de
plenaire vergadering en is eveneens lid van het bureau.
Vanuit het bureau is er ook een driemaandelijks structureel overleg met de OVAM en het
kabinet van de minister van Leefmilieu. Het is een middel om de actuele dossiers te bespreken
en het afvalbeleid van de gemeenten te versterken. Daarnaast is Interafval actief in diverse
overlegfora en commissies.
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4. JAARREKENING


VERSLAG VAN DE COMMISSARISREVISOR
Contactpersoon: Martine Schats – tel. 016/28 43 31
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