
N A T U U R  & M I L I E U  I N F O  ! j u n i 2 0 0 5

Pilootproject
Kustafval vossi

Vorig jaa r startte de Provincie W est-Vlaanderen het 

‘pilootproject kustafval' op. Dit gebeurde met finan
ciële steun en/of m et de samenwerking van haar part
ners OVAM, FOSTplus, Europa tEFRO-steun), de Afval- 
intercommunales (IVOO, IVBO en IVVO) en de kustge- 

meenten.

Het 'p iloo tp ro ject kustafval' test gedurende de periode 

2004-2006 versch illende inzam elscenario 's op hun ren

dem ent om de selectieve inzam eling van afval tijdens 

het toeris tisch  seizoen aan de kust te optim aliseren 

(zgn. 'kustse izoen-scenario ') tegen een verantwoorde 

m eerkost.

Een aantal acties worden deze zom er opgestart. Een 

ervan is het proefpro ject afvaleilanden op het strand. 

Afvale ilanden zijn in het oog springende inzam elreci- 

piënten voorde selectieve inzam eling van afval. Innove

rend is voora l dat hierm ee het afval op het strand se lec

tie f (fracties 'restafval' en 'PMD') kan worden ingeza

meld - wat to t nu toe nog niet het geval was -  en dat er 

ook du ide lijk  kan gecom m uniceerd worden wat er w el 

en niet bij de ingezam elde frac ties  hoort. In to taa l z u l

len e r in de loop van de maand jun i drie afvaleilanden 

op het strand van N ieuw poort geplaatst worden en tien 

op het strand van De Haan/Wenduine. Een nauwgezet

te opvolging van de actie moet du ide lijk  maken of se lec

tieve inzam eling ook op het strand haalbaar is.

Een ge lijkaard ig  concept w ord t ook u itgew erkt voor de 

selectieve inzam eling van afval op evenementen. A fva l

eilanden op evenementen kunnen, in tegenste lling  to t 

de afvaleilanden op het strand, gebru ik t worden om 

twee of m eerdere a fva lfracties (PMD, restafval, h e r

b ru ikbare bekers enz.) in te zamelen. In een proeffase 

zullen organisatoren van evenementen afvaleilanden 

kunnen huren om ze op evenementen uit te testen. 

Indien de resu ltaten positie f zijn, zullen er op te rm ijn  

m eer afvaleilanden te r  beschikking worden gesteld.

Een derde actie die in 2005 wordt opgestart is een stu
die m.b.t. de afva lproblem atiekaan de kust. Doelste lling 

is om het gedrag, de houding, de kennis en de ervaring 

van zowel de kusttoeristen, ais de toeristische sector en 

de be le idsm akers ten aanzien van het gevoerde afva l

beleid aan de kust en de specifieke maatregelen ge tro f

fen binnen het innovatief project, in kaart te brengen.

Daarnaast worden nog een aantal andere acties voo rt

gezet die reeds in 2004 werden opgestart. Zo werd bv. 

voor het zom erseizoen 2005 opnieuw een toeris tische 

afvalgids u itgew erk t (11 versch illende versies). De 

m eerta lige gids geeft per badplaats een overzicht van 

deophaalrege lingen, een stadsplan m et aanduiding van 

de glasbollen en hondento ile tten, een sortee rw ijze r en 

een overzichtvan de verkooppunten van huisvuilzakken.
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