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20 jaar gidsenwerking EcoWerf
EcoWerf huldigt op vrijdag 14 april 2017 haar gidsenwerking en haar 7 actieve vrijwillige
gidsen. Al 20 jaar leiden de gidsen elk jaar zo’n 3.000 bezoekers rond in de overslaghal voor gft
en restafval, de composteerinstallatie, de transportsite, de 26 containerparken en de
kringlooptuinen in Haacht en Hoegaarden. De laatste 10 jaar kreeg EcoWerf zo’n 30.000
bezoekers over de vloer.
Met de bouw van de composteerinstallatie in 1996 groeide ook de interesse in de
afvalactiviteiten. Er werd een beroep gedaan op vrijwillige bedrijfsgidsen om inwoners en
scholen de werking en het nut van de composteerinstallatie te tonen. EcoWerf staat in voor de
uitvoering van het afvalbeleid van haar 27 aangesloten gemeenten. EcoWerf zet in op
afvalpreventie en gedifferentieerde tarifering en stelt ook haar containerparken, kringlooptuinen
en de site te Leuven open voor bezoekers.
20 jaar later tonen de gidsen nog steeds enthousiast hun EcoWerf aan het publiek. Door het
toenemende aantal aanvragen, verwacht EcoWerf dit jaar zo’n 4.000 bezoekers. Daarom is
EcoWerf op zoek naar nieuwe vrijwillige bedrijfsgidsen. Wie ervaring heeft in het begeleiden
van groepen kinderen en volwassenen, zich overdag kan vrijmaken, flexibel is en beschikt over
een rijbewijs, komt in aanmerking om het gidsenbestand te versterken. De bedrijfsgids
ontvangt van EcoWerf een vergoeding per rondleiding. Meer info via info@ecowerf.be of bel
0800/97 0 97.
Over EcoWerf
Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf zet afvalpreventieprojecten op en zorgt voor de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in 27 gemeenten in Oost-Brabant:
Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Glabbeek,
Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg,
Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, TieltWinge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw. In haar composteerinstallatie verwerkt EcoWerf jaarlijks
zo’n 50.000 ton gft tot waardevolle compost.
321 medewerkers verzorgen samen de dienstverlening voor 424.000 inwoners. Dagelijks zijn er
52 ophaalwagens met meer dan 100 laders en chauffeurs op de baan en kunnen inwoners
terecht in 26 containerparken en op 318 glasbolsites.
Meer informatie: www.ecowerf.be
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