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Mobiele containerparken in Leuven
Elke dinsdag van juni richt EcoWerf in samenwerking met de stad Leuven een mobiel
containerpark in, telkens op een andere locatie in Groot Leuven: Schorenshof in Wilsele-Dorp,
Casablanca in Kessel-Lo en Sint-Maartensdal in Leuven Centrum. Buurtwerkers informeren de
inwoners van de wijk met een folder en affiches. Inwoners van de wijk waar het mobiel
containerpark die week neerstrijkt, kunnen er tussen 14.00 en 19.00 uur terecht met grofvuil,
sloophout, oude metalen, harde plastics, klein gevaarlijk afval, elektrische apparaten, kurk,
piepschuim, herbruikbare goederen en herbruikbaar textiel. Het afval wordt ingezameld in 2
duo-containers, 2 grote containers, specifieke containers voor herbruikbare goederen en 2
inzamelwagens voor klein gevaarlijk afval en afgedankte elektrische apparaten. In het kader
van dit proefproject wordt geen toegangstarief aangerekend. Grofvuil is wel betalend volgens
de normale tarieven. Met de ruime openingsuren bereiken we zowel mensen die overdag thuis
zijn als diegene die in de vooravond thuis zijn.
Omdat EcoWerf een duurzaam afvalbeheer voert en denkt op lange termijn, wil het inspelen op
de behoeften van haar inwoners in meer en meer verstedelijkte gebieden. Veel inwoners van
deze aandachtswijken beschikken niet over een wagen en wonen in een kleinere
woonomgeving. Dat maakt het moeilijk om een bezoek te brengen aan het containerpark. Een
mobiel containerpark naar de inwoner brengen is een mogelijke sleutel voor duurzaam gedrag.
Daarnaast is het een aanzet om alternatieven te zoeken voor de bestaande containerparken in
een stedelijke omgeving. Door het aanbieden ervan verkleint ook de kans op sluikstorten.
EcoWerf zamelde op de afgelopen 2 edities in Schorenshof en Casablanca meer dan 7 ton afval
in waarvan 1.800 kg grofvuil, 3.240 kg sloophout en 1.209 kg afgedankte elektrische
apparaten. De mobiele containerparken werden ongeveer 380 keer bezocht. De registratie van
de inwoners verliep heel vlot. De inwoners reageerden zeer dankbaar en maakte goed gebruik
van de mogelijkheid om van hun afval af te raken. Het is duidelijk dat het mobiel containerpark
beantwoordt aan een maatschappelijke nood.
Dit proefproject in samenwerking met de stad Leuven, Dijledal, Samenlevingsopbouw en De
Kringwinkel Spit wordt financieel ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant. De mobiele
containerparken worden in het najaar op dezelfde locaties herhaald. Daarbij zal de focus nog
meer liggen op communicatie en sensibilisatie door middel van een beperkte enquête.
Na de organisatie van de mobiele containerparken in juni en oktober zal het proefproject in al
haar aspecten worden geëvalueerd en bekijken we samen hoe we dergelijke wijze van
inzamelen organiseren in Leuven en de andere gemeenten van het werkingsgebied van
EcoWerf. Daarnaast bekijken we ook of de inwoners die gebruik maken van de mobiele
containerparken ook hun weg vinden naar de bestaande vaste containerparken.
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, Tielt-
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Winge, 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
Over buurtwerking Leuven
In 6 aandachtsbuurten zet de stad buurtwerkers en vrijwilligers in. Ze ondersteunen bewoners
bij het (samen)leven door hen een actieve rol te laten spelen in hun buurt, de leefbaarheid in
de buurt te versterken met laagdrempelige ontmoeting, vorming en activiteiten en
kinderwerking te organiseren in de meeste buurtcentra.
Meer informatie: https://www.leuven.be/buurtwerk
Over Dijledal
Dijledal is de grootste sociale huisvestingsmaatschappij van Vlaams-Brabant, erkend door de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Dijledal wil in haar aangesloten gemeenten
het recht op goed en betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen mee helpen
realiseren. Dijledal beheert en verhuurt 3.146 woongelegenheden in Leuven en omstreken.
Meer informatie: www.dijledal.be
Over Samenlevingsopbouw
Samenlevingsopbouw (tot voor kort ‘RISO’) investeert in de kracht van mensen zodat zij
opnieuw greep krijgen op hun leven en hun omgeving. Samen met hen zet
samenlevingsopbouw politici er toe aan om uitdrukkelijk te kiezen voor armoedebestrijding,
solidariteit en herverdelen.
Meer informatie: www.samenlevingsopbouw.be
Over Spit
SPIT zamelt herbruikbare spullen in en verkoopt ze opnieuw. Hierdoor komen ze niet op de
afvalberg terecht en besparen we op CO2. Als VZW gebruikt SPIT de inkomsten uit de verkoop
voor het behoud en de creatie van arbeidsplaatsen voor mensen die minder kansen hebben op
de arbeidsmarkt.
NIET VOOR PUBLICATIE
Info
Jos Artois
Diensthoofd Communicatie
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210, 3012 WILSELE (LEUVEN)
0475/64 21 55 – jos.artois@ecowerf.be
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