Tegen 2022 is de doelstelling een reductie van 15% gelijkaardig bedrijfsafval tov
2013, rekening houdend met de tewerkstellingsgraad. Om dit doel te bereiken
heeft IVVO ism de OVAM een onderzoeksproject uitgerold naar de
mogelijkheden tot reductie van voedselverliezen in het restafval binnen de
horecasector. Gedurende één jaar werd getest naar de haalbaarheid van
selectieve inzameling van organisch afval bij kleinere horecazaken. Dit gebeurde
in 3 fasen: een proeffase bij een dertigtal zaken in het centrum van Ieper, een
uitrol naar 4 gemeenten met een groot aantal horecazaken en tenslotte een
consolideringsfase voor het verwerken van de ingezamelde resultaten.

In het verhaal rond selectieve inzameling van organisch horeca-afval komen een
heleboel belemmeringen naar voor. We zijn met dit project tot een inzamel- en
ophaalmethode gekomen waarbij rekening gehouden wordt met deze
belemmeringen.

Op basis van het aantal aanwezige horecazaken werd beslist de gemeenten Ieper,
Poperinge, Diksmuide en De Panne te betrekken in het project.
Gezien Ieper is onderverdeeld in 5 verschillende zones die elk op een andere dag
een GFT-ophaling hebben, is het hier tamelijk eenvoudig om met een minimale
inspanning de zaken in het centrum het hele jaar door wekelijks te bedienen. Ook
is hier voor de particulieren een regeling getroffen waardoor de GFT-ophaling
voor de particulieren eveneens wekelijks is gedurende de zomermaanden (half
mei tot half september). Gezien het uitgebreide aantal Gft-ophalingen en de
nabijheid van de kantoren van de IVVO werd beslist om de testperiode van 4
weken die deel uitmaakte van fase 1 uit te voeren in het centrum van Ieper.
De gemeente Poperinge werd betrokken bij het horecaproject omdat de reguliere
Gft-ophaling in het centrum reeds wekelijks gebeurt, hetzij afwisselend. Het
centrum werd namelijk onderverdeeld in 2 zones, die iedere week afwisselend
worden bediend. Dankzij dit systeem was het mogelijk om eveneens zonder al te
veel aanpassingen de horecazaken het hele jaar door wekelijks te bedienen van
een GFT-ophaalronde.
Voor de gemeente Diksmuide was een wekelijkse ophaling organiseren voor de
horeca niet zo evident. De vaste ophaler voor deze gemeente is de firma Suez,
die om de veertien dagen het GFT van de particulieren ophaalt. De week dat er

geen reguliere GFT-ophaling is, zijn de ophaalwagens van Suez niet in de buurt en
is er dus ook geen mogelijkheid om op een tijds- en kostenefficiënte manier een
wekelijkse ophaling te organiseren. Om dit probleem om te lossen werd aan de
firma Dekeyser gevraagd om op hun doortocht naar Veurne voor de GFT-ophaling
op dinsdag de zaken op de route en in het centrum van Diksmuide te bedienen in
het kader van het horecaproject.
Tenslotte konden we in De Panne zonder enige extra inspanning een wekelijkse
ophaling aanbieden aan de horecazaken, gezien de particuliere GFT-ophaling
eveneens het hele jaar door wekelijks wordt georganiseerd.

Voor de intercommunale kwam het er vooral op aan om met de ophalers die werden
aangesteld voor de reguliere GFT-ophaling tot een overeenkomst te komen om zo de
horecazaken wekelijks te bedienen door optimalisatie van de bestaande rondes.

De stockage van de recipiënten is voor veel horeca-uitbaters een struikelblok bij
de selectieve inzameling van organisch horeca-afval. Voor een aantal zaken is
ruimte voorzien voor een inzamelrecipiënt in de keuken al een probleem. Dankzij
de rechthoekige vorm van het 40l-containertje past deze vaker in een verloren
hoekje dan een ronde emmer.
Een extra ophaalrecipiënt stockeren is eveneens niet altijd zo eenvoudig.
Wanneer het afval op het einde van de dag uit de keuken moet verwijderd
worden zijn er sommige horeca-uitbaters die de zakken in kuipen op het
dakterras stockeren, om deze op de ophaaldag terug langs de trap door de
horecazaak tot aan de voordeur te brengen. Anderen bewaren de zakken een
hele week in hun bestelwagen bij gebrek aan stockageruimte, terwijl nog
anderen een garagebox huren. Ook de kelder wordt soms gebruikt om
ophaalcontainers te stockeren, hoewel het niet evident is om de volle containers
voor ophaling weer boven aan de straat te krijgen. Een minder budgetvriendelijke
oplossing voor zij die de containers niet buiten kunnen stockeren is om een
aparte koel- of vriescel te voorzien om het afval in te stockeren. We kunnen
stellen dat stockage voor veel horecazaken een probleem is, zowel voor één grote
container voor alle fracties als wanneer men selectief inzamelt en dus meerdere
recipiënten vereist zijn.

Een andere mogelijkheid om het stockageprobleem voor afval bij horecazaken op
te lossen is door de restafvalcontainer dusdanig te verkleinen dat extra
stockageruimte voorzien niet meer hoeft. Hiervoor zijn wederom meerdere
mogelijkheden. Zo wordt voor de uitbaters in het centrum van Ieper een
groepsaankoop georganiseerd waarbij een private ophaler dagelijks het restafval
komt ophalen. Hiervoor zal de ophaler zelf de bijhorende zakken distribueren
tegen een vaste prijs per zak waarbij de ophaal- en verwerkingskost reeds is
inbegrepen.

Aan al deze en nog andere regels hoort een horecazaak te voldoen wanneer we
spreken over selectieve inzameling van organisch afval. Met al deze aspecten
werd dan ook rekening gehouden bij de opbouw van dit project. We kunnen dus
stellen dat een horecazaak, zonder de regels van de voedselveiligheid te
overtreden, zijn organisch afval selectief kan inzamelen en aanbieden.

Een ander argument die voor veel horecazaken van belang is in de keuze om
selectief in te zamelen is de geurhinder. Alhoewel de aard van het afval niet
verandert en de geurhinder dus niet groter zou mogen worden dan wanneer men
niet selectief inzamelt, houden sommige horeca-uitbaters vol dat de geurhinder
een belangrijke factor is in het beslissingsproces. Dankzij het gebruik van de
composteerbare zakken kan de geur worden beperkt. Een tweede voordeel van
de zakken is dat het afval niet in aanraking komt met de wand van de container.
Hierdoor is het niet nodig de afvalcontainers telkens na lediging volledig te
reinigen en te ontsmetten in het kader van de voedselveiligheid, eens uitspoelen
volstaat.

In de testgemeente Ieper wordt gebruik gemaakt van kleine biologisch
afbreekbare (40l) zakjes. Deze kunnen in een keukenrecipiënt naar keuze worden
gehangen. Zelf bieden we de horeca uitbaters de mogelijkheid gebruik te maken
van de 40l-containertjes met draagarm en deksel als keukeninzamelrecipiënt. Op
het einde van de shift of van de dag verwijdert men het zakje uit de keuken. Deze
worden verzameld in een grotere container (120l of 240l) die op de dag van de
ophaling aan de straatkant kan worden aangeboden.
In de andere betrokken gemeenten werd beslist om een ander type recipiënt uit te

testen. In plaats van kleine zakjes van 40l die dagelijks uit de keuken worden
verwijderd en in een grote container worden verzameld werd gekozen om in de
keuken geen zak in het inzamelrecipiënt te gebruiken. Het afval wordt dus
rechtstreeks in de emmer gedeponeerd, die dan telkens wordt leeggemaakt in
een grote container. In dit scenario worden deze grote containers wel voorzien
van een zak, zodat het afval niet in contact kan komen met de wand van de
container. Dit principe heeft als nadeel dat de inzamelrecipiënten in de keuken
dagelijks moeten worden schoongemaakt, maar de kost van de zakken is een stuk
lager gezien er maar één zak per week nodig is in plaats van dagelijks een klein
zakje.

Om allebei de inzamelscenario’s te kunnen uittesten gingen we op zoek naar geschikte
recipiënten.
Voor de containers konden we terugvallen op de voorraad containers van de
intercommunale voor de reguliere GFT-ophaling.
Voor de zakken gingen we op zoek naar een producent die voor een correcte prijs
zakken kan leveren die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen.

Het argument ‘tijdsgebrek’ werd gedurende dit project door de deelnemende
uitbaters zelf weerlegd. Zo is het duidelijk een kwestie van gewoonte en goede
wil. Ook het personeel overtuigen is een belemmering die maar weinig uitbaters
ervan weerhoudt om het organisch afval selectief in te zamelen. Soms blijkt men
dit zelfs net op vraag van het personeel te doen. Een extra hulpmiddel kan de
recycle-app zijn, waar speciaal voor dit project ook de extra horeca ophalingen in
werden geïntegreerd.

Als resultaat van ons onderzoek naar de verdere mogelijkheden tot
sensibilisering kunnen we concluderen dat de horecasector tevreden is met de
ontwikkelde sensibiliseringsmaterialen, Een duidelijke visuele en tekstuele uitleg
van de sorteerregels was hierbij primordiaal. Dit werd in het kader van dit project
gebundeld op een grote handige poster die eenvoudig verkrijgbaar is op de
recyclageparken van de deelnemende gemeenten. Een duidelijke eenvoudige
aanlijning van het organisch keukenafval dat aanvaard wordt bij de uitgebreide
GFT-definitie is een handig werkmiddel. Wanneer we deze poster verdelen in
combinatie met de horecabrochure, die als handleiding voor de horeca-uitbater
werd ontwikkeld, merken we dat de uitbaters naar eigen zeggen voldoende
werden geïnformeerd en gesensibiliseerd om de stap naar selectieve inzameling
te zetten.
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Een belangrijk onderdeel van ons proefproject rond organisch horeca-afval is de
bewustmaking en de communicatie van preventiemaatregelen rond
voedselverlies naar de deelnemende horeca-uitbaters. In de informatiebrochure
van het project is de volledige eerste pagina besteed aan feiten en cijfers rond
voedselverlies die de horeca-uitbaters tot nadenken moeten zetten Er is
dringend bewustwording nodig rond voedselverlies en de rond de voordelen van
selectieve inzameling van organisch afval.
Om een eenduidige boodschap uit te sturen naar de uitbaters hebben we beslist
in onze informatiebrochure te verwijzen naar reeds bestaande alternatieven. Zo
is een dubbel blad besteed aan het initiatief ‘No Food To Waste’ van Horeca
Vlaanderen en het daaraan gekoppelde charter die online kan ondertekend
worden en als engagementsverklaring kan worden afgedrukt en opgehangen in
de horecazaak om een positief signaal uit te sturen naar de klanten en de
medewerkers.
Ook bij het onderdeel ‘jouw voordeel’ in de brochure komt het ‘No Food To
Waste’ project ter sprake bij het argument imago als motivatie om organisch
afval selectief in te zamelen.
Een tweede informatiebron rond preventie die aan de deelnemers en
geïnteresseerde horeca-uitbaters wordt overhandigd is de inspiratiegids van

OVAM rond o.a. koken met overschotten. Dit kort en bondig doeboek geeft tips
om voedseloverschotten terug te dringen en, indien ze niet te vermijden zijn, hoe
u het zo goed mogelijk kunt sorteren.

In bovenstaande tabel is duidelijk weergegeven hoe de verschillende inzamel- en
ophaalscenario’s werden uitgewerkt en wat hiervan de testresultaten zijn.

Op welke manier kunnen de kosten van de selectieve inzameling- en ophaling van
organisch horeca-afval worden doorgerekend aan de producent en hoeveel
bedragen die kosten dan precies?

- Om goede participatiecijfers te behalen is een wekelijkse ophaling van het
afval essentieel d.m.v. opschaling van de ophalingen van buiten de zone- of
gemeentegrenzen van het betreffende gebied.
- Dit kan in veel gemeenten enkel worden bekomen door goede afspraken te
maken met de ophaler in verband met extra ophalingen.
- De stockage van de recipiënten is voor veel horeca-uitbaters een struikelblok
bij de selectieve inzameling van organisch horeca-afval. Keuken: rechthoekig
40l-containertje; Buiten: 120l of 240l-container.
- Door gebruik te maken van een keukenrecipiënt met deksel en containers
voorzien van zakken voldoet de selectieve inzameling aan de regels van de
voedselveiligheid.
- Tijdens dit project werd onderzoek gedaan naar de beste inzamelwijze, wat uit
de inzamel- en participatiecijfers het inzamelscenario met kleine 40l-zakjes
blijkt te zijn.
- Hiervoor zijn zowel containers als biologisch afbreekbare zakken vereist, die
moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.
- Dankzij de integratie van de extra horecarondes in de recycle-app kan de
eventuele extra tijd die de selectieve inzameling vergt zo veel mogelijk worden
beperkt.

- Met behulp van de sorteeraffiche in de keuken kan het personeel in één
oogopslag zien of het afval al dan niet bij het organisch horeca-afval hoort.
- Om zoveel mogelijk horecazaken tot sorteren aan te sporen zijn tools als de
brochure, website of huis-aan-huisbezoeken aan te raden, maar de meest
efficiënte manier zou een wettelijk kader zijn waar alle horecazaken horen aan
te voldoen.

Deze zaak bestaat nog maar een jaar, maar de zaakvoerder en kok heeft reeds ervaring
in meerdere andere zaken opgedaan, zoals in een hotel. Daar heeft hij ondervonden hoe
het is om je organisch afval te sorteren wanneer je deze in een gesloten container
bewaart. Men maakte geen gebruik van zakken en de container werd maar om de twee
weken geledigd. Op die manier ontstond dus enige afkering van dit systeem. Het
voorstel om met zakken te werken werd bij deze klant dus met open armen ontvangen.
De zaakvoerder staat in de keuken voor een restaurant van 50 mensen per shift, dus is
tijdsgebrek een tweede belangrijk argument. Toch heeft hij heel wat organisch afval,
aangezien niets van wat hij aankoopt reeds is gekuist. Aardappelschillen, koolbladeren,
... zijn dus een groot deel van het afval zijn
De zaakvoerder is dan ook zeer enthousiast over dit project. Zorgzaam omspringen met
grondstoffen en afval sorteren is iets wat hij voor zijn participatie aan dit project eerder
tegen was dan dat hij hiervoor inspanningen wou leveren. Dankzij dit project rond
selectieve inzameling van organisch horeca-afval is hij zich veel bewuster geworden van
de problematiek die er heerst in de sector en is niet alleen zijn organisch afval maar ook
alle andere fracties die selectief kunnen worden ingezameld beginnen sorteren. Een
tevreden klant dus!

