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1. Over Ecofest 

2. Over jullie 

3. Herbruikbaar vaatwerk 

4. Afvalbeheer 

5. Andere milieuthema’s 

6. Gedragsverandering 
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http://www.ecofest.be/
https://www.youtube.com/watch?v=Cr64dXVq6aE


Over Ecofest 
 
 



Over Ecofest 
 
 

Participation 

& Pleasure 
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6. Gedragsverandering 
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Mobiliteit 

Energie & 

sanitair 

Catering 

Communicatie 

Afvalbeheer 
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1. Catering  
A.   Herbruikbaar vaatwerk 
B. Voeding & Drank 

 
2. Afval  

A. Afvalbeheer  
B. Selectieve inzameling  
C.  Flyers en promotiemateriaal 
  

3. Mobiliteit  
A. mobiliteitsinfo op je uitnodigingen  
B. fietsenstallingen (door de gemeente?)  
C.  werken met lokale leveranciers  

 

 

Klimaatvriendelijke evenementen 



4. Energie  
A. Andere verlichting 
B.  Vaste stroompunten 

 

5. Sanitair  
A. Droge toiletten  
B.  Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen 
  

6. Communicatie  
A. Bezoekers  
B. Medewerkers  
C. Externe promotievoerders  
D. Standhouders/Sponsors  

 

Klimaatvriendelijke evenementen  
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3. Herbruikbaar vaatwerk 

4. Afvalbeheer 

5. Andere milieuthema’s 

6. Gedragsverandering 
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1: Herbruikbare beker 

• 1.1 Marktaanbod 

 

• 1.2 Organisatie en realiseerbaarheid 

• Inzamelen 

• Afwassen 

• Communiceren 

 

 

 



1.1 Marktaanbod 



1.1 Marktaanbod 

• Aankopen (per stuk) 

– Standaard 25cl: 0,3 – 0,4 euro (PP);  0,6 -0,8 euro (PC/PLA) 

– Bedrukking: 0,10 – 0,15 euro 

– Speciale bekers: 1,5 – 2,5 euro (PC, copolyester) 
 

• Huren (per stuk) 

– Gratis bij lokale overheden en brouwers 

– Partyverhuurbedrijven: 10 – 15 cent (beperkt aantal) 

– Full service (huren, wassen en opslaan): 5 – 8,5 cent (grote volumes) 

 

• Spoelen en drogen (per stuk) 

– Bij professionele afwasfirma’s: 12 – 17 cent  

 

• Besparing mogelijk op de aankoop van wegwerpbekers en +/- 
50% van de opruimkosten  

 

 



1.2 Organisatie en realiseerbaarheid 

• Inzameling:  borg 

– 3 manieren 

• Cash systeem: 1 lege beker = 1 euro 

• Jeton systeem: 1 lege beker = 1 jeton  

• Cashless systeem: 1 lege beker = bedrag op het polsbandje 

 

– Opletten voor uitval 

– Borg hoog genoeg zetten 

– Publiek en medewerkers communiceren 

 





HERBRUIKBARE BEKERS  

OP DE 12-URENLOOP 



Studenten 

 1ste consumptie: Betalen €1 waarborg aan jullie bar voor beker 

 2de/3de/4de… consumptie: indien ze hun vuile beker teruggeven, 

moeten ze niet opnieuw €1 betalen 

 OPGELET! Studenten krijgen steeds een nieuwe beker  1 cup = 1 use 

 Na laatste consumptie:  

 Brengen beker terug aan bar (maakt niet uit welke) of inzamelpunt 

 Krijgen €1 terug 

 



Waarborgsysteem 



Verenigingen 

 Een bekerverantwoordelijke haalt bekers op aan de centrale stand 

 Daar wordt aantal bekers per vereniging bijgehouden 

 Er wordt een factuur opgesteld voor de waarborg die jullie verschuldigd zijn aan 

de centrale stand 

 Vuile bekers worden in de tubes terug verzameld en binnengebracht 

 Op het einde wordt de balans opgemaakt 

 



Op het einde van de 12-urenloop 

 Minder bekers ingeleverd dan opgehaald?  

 Jullie krijgen minder waarborg terug van de centrale stock  jullie zijn geld 

“verschuldigd” 

 MAAR! Dit wordt gecompenseerd door de winst die jullie maakten doordat minder 

studenten hun bekers zijn komen inwisselen , waardoor jullie minder vaak 

waarborg moesten teruggeven 

 Meer bekers ingeleverd dan opgehaald? 

 Jullie krijgen méér geld terug van de centrale stock. 

 MAAR! Dit wordt gecompenseerd door het verlies dat jullie maakten doordat meer 

studenten hun bekers zijn komen inwisselen, waardoor jullie vaker waarborg 

moesten teruggeven. 

 

 



Voorbeeldsituatie 

Begin 

Vereniging A haalt 500 bekers op in het begin van het 

evenement. Op de factuur worden 500 bekers aan €1 

aangerekend  

 

€500 

schulden bij 

centrale stock 

Tijdens 

Tijdens de 12-urenloop worden deze 500 bekers gebruikt, maar 

worden er 300 bekers door studenten terug ingeleverd bij de 

eigen bar. Vereniging A heeft dus 500 euro aan waarborg 

ontvangen, maar slechts 300 keer een waarborg van 1 euro 

terug moeten geven. Ze maken hierdoor 200 euro winst.  

 

€200 winst eigen 

bar 

Na 

Bij het afsluiten van de 12-urenloop kunnen echter maar 300 

bekers teruggeven worden aan de centrale stock waardoor zij 

200 euro verliezen op factuur. Dit kunnen zij betalen met de 

200 euro die zij hierboven verdiend hebben. Er is dus geen 

winst/verlies 

€200 verlies.  

Gecompenseerd 

door winst van 

hierboven 



Tubes voor vuile bekers 



Aandachtspunten 

 Zorg dat alle mensen aan de bar geïnformeerd zijn over het gebruik van de 

bekers en het waarborgsysteem. 

 Stel een bekerverantwoordelijke aan, die er steeds voor zorgt dat er 

voldoende bekers zijn en niet te veel vuile bekers rondslingeren 

 Zorg dat jullie voldoende muntstukken van €1 voorhanden hebben 

 Probeer (zeker tijdens drukke momenten) de bar zodanig te organiseren dat 

de vuile bekers gemakkelijk kunnen weggezet worden 

 



• Afwassen: 

– Op terrein of nadien (extern) 

– Afwasmachines  

– Watervoorziening 

– Drogen: 

• Handmatig: grote werklast 

• Opberging niet volledig droge bekers  schimmel 

 

• Communiceren: 

– Communicatie voor alle leeftijden/nationaliteiten 

– Ook toogpersoneel goed briefen 

 

1.2 Organisatie en realiseerbaarheid 



Conclusie 

•Herbruikbare beker goed alternatief voor wegwerp, MAAR: 

 

–Extra organisatie en logistiek 

–Valkuilen: 

-voorkom uitval: hoogte borg  

-communicatie publiek  

-communicatie medewerkers 

-hygiëne 

-voorkom fraude: professionaliseer toogmedewerkers 
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Materiaal: keuze vaatwerk 
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Materiaal: keuze vaatwerk 
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2: Herbruikbare borden/bestek 

• 2.1 Marktaanbod 

 

• 2.2 Organisatie en realiseerbaarheid 

• Inzamelen  

• Afwassen 

• Communiceren  
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2.1 Marktaanbod 



2.1 Marktaanbod 

• Aankopen (per stuk) 

– Keramiek/metaal: 0,5 euro (Kringwinkel) 

– PP (Polypropyleen): +/- 0,8 euro 

– C-PLA (warmtebestendig polymelkzuur): 0,7  – 1,5 euro 
 

• Huren (per stuk) 

– Keramiek/metaal:  

• gratis bij lokale verenigingen/school 

• kringloopwinkel (sommige): 10 – 15 cent 

• Horeca verhuurbedrijf:  20 – 25 cent voor borden en 12 – 18 cent 
per bestek item. 

– PP: enkel via Ieperfest 

– C-PLA: nog niet mogelijk 

 

 

 



2.2 Organisatie en realiseerbaarheid 

• Inzameling:  

– Met of zonder waarborg 

– Minder uitval bij keramiek borden en metalen bestek 

– Plastic herbruikbaar vaatwerk: best borg zetten 

 

• Afwassen: 

– Altijd op terrein 

– Afwasmachines zijn een must 

– Watervoorziening 

– Drogen: 

• Handmatig of machinaal extern 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Communiceren: 

– Communicatie voor alle leeftijden/nationaliteiten 

– Ook toogpersoneel goed briefen 

 

2.2 Organisatie en realiseerbaarheid 



Conclusie 

•Herbruikbaar vaatwerk goed alternatief voor wegwerp, MAAR: 

 

–Bij aankoop: te duur voor enkel jaarlijks gebruik  

 op een event 

–Voorlopig beperkt huuraanbod (in kunststof) 

–Extra kosten afwas 

–Extra logistiek 
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1. Over Ecofest 

2. Over jullie 

3. Herbruikbaar vaatwerk 

4. Afvalbeheer 

5. Andere milieuthema’s 

6. Gedragsverandering 
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Selectieve inzameling: PMD 

 

  



Selectieve inzameling: PMD 

 

  
P van Plastiek flessen en flacons!! 



PMD Sorteren via afvaleilanden 
 
 

Fractie Kg %

Glas          5 030 13,2%

PMD          4 640 12,2%

Papier & 

Karton
         1 180 3,1%

Bio-

Afbreekbaar
         1 520 4,0%

Restafval         20 080 52,6%

Hout           4 700 12,3%

Oliën          1 000 2,6%

Totaal         38 150 100,0%

aantal bezoekers 65500

Afval per bezoeker (in kg) 0,58



PMD Sorteren via ‘brengsysteem’: beloning 
 
 

Pukkelpop 

 

20 bekers of PET flesjes  

= 1 drankbon 

 

Max 6 bonnen per 

persoon 

 

Vooral bekers inzamelen  

heeft succes 

 

Collection rate: 70% (incl. 

gescheiden opruim door 

ecoteams) 



PMD Sorteren via ‘brengsysteem’: waarborg 
 
 

Techno for Humanity &  

Thé Dansant 

 

1 drinkbeker of  

PET flesjes/blik  = 1 drankbon 

 

Voor PET/Blik is dit een nieuw 

systeem (2018) 

 

Collection rate: 90 tot 95% 

 

Kleinere events (2500-

5000pers) 

 



Selectieve afvalinzameling 
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Afvalbeheer: Signalisatie 
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Sigarettenpeuken 
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Communicatie:  zwerfvuil voorkomen 
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Communicatie:  zwerfvuil voorkomen 

 

 

 

 

Animatie team “in de vuilbak” en eyecatcher “let’s do it in the vuilbak” (Feest 
in ‘t Park Brugge 2013)  
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3. Herbruikbaar vaatwerk 
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Catering 
 

1 kg kalfsvlees = autorit van 220 km  
        lamsvlees = autroit van 180 km 
        rundsvlees = autorit van 80 km 
 
 

1 kg varkensvlees = autorit van 20 km 
1                 kg kip = autorit van 10 km. 
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Vrijwillige compensatie CO2 
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https://www.youtube.com/watch?v=h8sCner_p1I
http://www.youtube.com/watch?v=V1O34cqerqs&NR=1


Communicatie:  animatie 

 
 



  



Duurzame catering 
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www.Groenevent.be   
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http://www.groenevent.be/


Brochure duurzaam 
buurtfeest: 

https://www.asse.be/duurzaam-buurtfeest  
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https://www.asse.be/duurzaam-buurtfeest
https://www.asse.be/duurzaam-buurtfeest
https://www.asse.be/duurzaam-buurtfeest
https://www.asse.be/duurzaam-buurtfeest
https://www.asse.be/duurzaam-buurtfeest
https://www.asse.be/duurzaam-buurtfeest


watervoetafdruk 
biodichtbijhuis 
Fermweb 
Vis 
labels 
evenementen 
Juliesbicycle 
Ovam groen event 
Cultuurzaam 
 
 

 

 

 

 

 

 

59 

http://www.watervoetafdruk.be/demo
http://www.biodichtbijhuis.be/
http://www.fermweb.be/
http://www.goedevis.nl/
http://labelinfo.be/
http://www.huged.be/index2.php?lg=nl
http://www.juliesbicycle.com/
http://www.groenevent.be/
http://www.groenevent.be/
http://www.groenevent.be/
https://www.cultuurzaam.be/
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Gedrag bezoeker evenement 
 

• Verschil tussen attitude en gedrag 

• Gedrag: bewust en onbewust  

• Afval niet opruimen wordt als de norm gezien 

• Leeftijdscomponent:  

– Jonge leeftijd: kijkt erg naar gedrag anderen 

• Jeugd is meer begaan met milieu, maar op festival/fuif wil hij 
ontsnappen aan de regeltjes… 

– Van campingplek een boeltje maken 

– De verantwoordelijkheid van opruimen bij de bezoeker leggen  



Gedrag bezoeker evenement 
 

• Het bewuste gedrag wordt beinvloed door de sociale 
omgeving (vrienden, …) 

• Het onbewuste gedrag wordt beinvloed door de fysieke 
omgeving (afvalzakjes, vuilnisbakken, recycling deposit) 

• Echte gedragsverandering komt er pas wanneer de NORM 
veranderd. 

• Van belang hierbij is de waarde die bezoekers hechten aan 
afval & netheid 

– Geef afval waarde (vb waarborg op PET flesjes) 



Doelen milieuproject 

• Wat willen we bereiken? 

– Bezoeker produceert minder afval? 

– Bezoeker houdt terrein proper?  

– Bezoeker recycleert? 

– Bezoeker laat geen (kampeer)spullen achter? 

– Bezoeker is maximaal op de hoogte van initiatieven (…) 

 

• WILLEN, KUNNEN, VERSTERKEN 

– Om het gedrag te beïnvloeden moet de bezoeker bereid zijn te 
veranderen (willen), moeten er oplossingen aangereikt worden (kunnen) 
en moet hij worden gestimuleerd om het gewenste bedrag te vertonen 
(versterken) 
 



Het 4E model 

• Implementing change 

• Interaction organisers – visitors 

• 10 years ago: what can the organiser do to ‘green’ it’s event? 

• Now: what can ALL stakeholders do to ‘green’ their event (visitors, 
suppliers, organisers)? 

 

• The 4 E model: encourage, enable, engage, exemplify 

• Pukkelpop: a case where all 4 ‘E’s are included 

 



Implementing Change: het 4E model 

The 4 E's Model  
for Implementing  
Change 
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Wat kunnen jullie doen?  

 

• Catering:  

– Geen wegwerp maar herbruikbaar vaatwerk 

– Duurzame catering uit de buurt 

 

• Materialen: 

– Dienstverlening verhuur door kringloopwinkels 

– Uitleenbaar eventmateriaal (vb. fietsenstallingen) 

– Gescheiden afvalophaling 

– Begeleiding vanuit gemeente, intercommunale, provincie? 

 

 

 

 

 

 



From: To: 

Working with Ecofest:  

VZW Ecofest 

F. Coosemansstraat 145; 2600 Berchem 

Tel. +32  473 682 680 

Mail: stijn.lambert@ecofest.be, www.ecofest.be  
67 

mailto:stijn.lambert@ecofest.be
http://www.ecofest.be/


Bedankt voor jullie aandacht! 



  



Referenties Ecofest 
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Afvalbeheer op festivals 
 
 



Projecten voor overheden 
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Studie duurzaam vaatwerk op evenementen 
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Huged.be: aankoopgids duurzame producten en diensten 
 
 


