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TWEEDE EDITIE VAN DE EWWR AWARDS: PROFICIAT AAN DE WINNAARS!

Het EWWR-project is
ondertussen zijn
derde jaar ingegaan
en alle partners
leggen zich
momenteel toe op de
voorbereiding van de
editie 2011 van de
Europese Week van
de Afvalvermindering,
die loopt van 19 tot 27
november 2011.
Ook dit jaar willen we
meer: meer
overheden die de
Week coördineren op
hun grondgebied,
meer projectdragers
die de schouders
onder het project
willen zetten, meer
sensibiliseringsacties
en, uiteraard, meer
vermeden afval!
Het aftellen is
begonnen: nog zeven
maanden te gaan! Tijd
om in actie te
schieten!

De uitreikingsplechtigheid van de EWWR van 2010
vond plaats op maandag 28 maart 2011 in Brussel.
Ze werd bijgewoond door zowat 200 genodigden,
waaronder de Brusselse Hoofdstedelijke Minister
voor Leefmilieu Evelyne Huytebroeck en tal van
vertegenwoordigers van de Europese Commissie en
het LIFE+ Programma.
Van 20 tot 28 november 2010 werden 4.346 EWWR-acties gevoerd in 24 landen in heel
Europa en daarbuiten. Daarvan werden er 90 voorgeselecteerd door de verschillende
organisatoren en voorgelegd aan een onafhankelijke jury van Europese specialisten op
het gebied van afvalbeheer die elke categorie vertegenwoordigen.
In totaal werden zes trofeeën uitgereikt: één voor elk van de vijf categorieën van
Projectdragers plus de Keuze van de Jury. De awards werden uitgereikt door dhr. William
Neale, lid van het kabinet van de Europese Commissaris voor Milieu Janez Potočnik. De
heer Potočnik had aanvankelijk toegezegd maar diende uiteindelijk toch verstek te geven
omwille van andere verplichtingen. Hij betuigde zijn steun aan de EWWR in een
videoboodschap die werd getoond op het einde van de plechtigheid.
De winnaars zijn:
Overheidsdienst & -instantie: Beter dan nieuw: de campagne 100%
tweedehands - Milieu-instantie van de "Àrea Metropolitana de Barcelona"
(Catalonië, Spanje) - Een groots opgezette campagne rond afvalpreventie in het
volledige grootstedelijke gebied van Barcelona, die diverse strategieën promoot
waaronder herstelling en hergebruik, verantwoorde consumptie, voorrang aan
leidingwater en compostering.
Vereniging & ngo: Verantwoord aankopen - Ecoscience Provence (Frankrijk) Een campagne die in samenwerking met diverse supermarkten werd opgezet om
de consumenten aan te sporen tot afvalvermindering door producten met minder
verpakkingsmateriaal te kopen.
Onderneming & industrie: Flessen in de wijnsector lichter maken - Codorniu
Group (Catalonië, Spanje) - Dit project bewees dat het mogelijk is het gewicht
van het glas, gebruikt voor flessen cava (Spaanse schuimwijn) met 11% te
verminderen, met minder afval en een geringere CO2-uitstoot als resultaat, en dit
zonder negatieve gevolgen voor de verkoop.
Onderwijsinstelling: Uitdaging: vermindering van het voedselafval - St Mary’s
Episcopal Primary School (Schotland, VK) - Een project dat tot doel had de
hoeveelheid voedsel- en verpakkingsafval van lunches die in de schoolrefter
geserveerd of door de kinderen van thuis meegebracht worden, te verminderen
door het afval in te zamelen en te wegen aan het eind van elke lunchpauze.
Andere: Hergebruikkaart van Malta - Elisa Andretti (met de steun van de
Universiteit van Malta) (Malta) - Een project dat tot doel had een duurzame
markt voor gerecupereerde bouwmaterialen in Malta te creëren en een
instrument ter beschikking te stellen dat de creativiteit van de mensen kan
stimuleren door het gebruik van afgedankte materialen. Tegelijk wilde dit project
de bevolking bewust maken van het belang van de beperkte natuurlijke
rijkdommen en illustreren hoe een verantwoord gebruik ervan de hoeveelheid
afval ook kan verminderen.
Keuze van de jury: Waste Watchers - AERESS (Spanje), in samenwerking met
RREUSE (Europese Coördinatie) - De Spaanse tak van een pan-Europees
initiatief waarbij afgedankte oude voorwerpen worden ingezameld en opnieuw
verkocht in kringloopcentra die de verkochte goederen, d.w.z. de hoeveelheid
vermeden afval, wegen en er de hoeveelheden van meedelen.
Ook al werden maar zes acties in de bloemetjes gezet, toch is een woord van dank aan
alle EWWR-deelnemers op zijn plaats omdat ze van de EWWR en van de
afvalvermindering een realiteit én een succes hebben gemaakt. Daarom werd een kortfilm
gemaakt over de EWWR-acties die in Europa en daarbuiten werden gevoerd in 2010, een
eerbetoon aan alle deelnemers. U kunt ook een kijkje nemen in onze fotogalerij voor
beeldmateriaal over de plechtigheid.
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WORD OFFICIEEL EWWR-ORGANISATOR IN 2011!
Alle
Europese
overheidsinstanties
die
verantwoordelijk zijn voor afvalpreventie zijn
uitgenodigd om voor hun grondgebied officieel
organisator te worden van de editie 2011 van de
EWWR.
Van 19 tot 27 november 2011 zullen een hele reeks actoren waaronder verenigingen,
NGO’s, scholen, universiteiten, administraties, bedrijven enz. afvalpreventieacties
implementeren die zijn toegespitst op de verschillende stadia van een productcyclus,
gaande van de productie tot de consumptie en het hergebruik. EWWR-organisatoren
zullen optreden als coördinatoren van de EWWR door het event te promoten en
acties officieel te registreren op het bevoegdheidsniveau waarvoor ze
verantwoordelijk zijn.
Overheidsinstanties die optreden als EWWR-organisator kunnen gebruik maken van de
ervaring van een pan-Europees netwerk dat proactief betrokken is bij de promotie van
afvalvermindering. Ze kunnen daarbij ook rekenen op extra mediazichtbaarheid door hun
deelname aan een Europees project. Bovendien krijgen ze toegang tot alle officiële
EWWR-communicatieinstrumenten en krijgen ze steun van het EWWR-secretariaat
gedurende de hele procedure.
Om toe te kunnen treden tot de groep van overheidsinstanties belast met de organisatie
van dit cruciale sensibiliseringsevent rond afvalpreventie, dient u enkel het
Verbintenissenhandvest van de organisatoren te ondertekenen en ons terug te
sturen. De registatieperiode is bijna voorbij. Verspil dus geen tijd en doe mee met
de EWWR!
Voor meer informatie kunt u surfen naar de rubriek Organisatoren van de EWWR-website
en contact opnemen met het EWWR-secretariaat op contact@ewwr.eu.

TWEEDE VERGADERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH
COMITÉ
Het Wetenschappelijk en Technisch Comité
(COSTEC) voor de Europese Week van de
Afvalvermindering kwam op 29 maart 2011 in
Brussel bijeen. Vertegenwoordigers van al de
projectpartners en de meeste organisatoren van de
EWWR 2010 staken de koppen bij elkaar om de
resultaten van de tweede editie van de EWWR te
evalueren en om editie nummer drie voor te bereiden.
Elke organisator kreeg de kans om zijn ervaringen te delen, ideeën naar voor te schuiven
en knelpunten aan te halen over de algemene organisatie van de EWWR. Zo werden
onder andere onderwerpen besproken zoals de organisatie van een gemeenschappelijke
actie in 2011, de verbetering van bestaande communicatie-instrumenten en de
administratieve vereenvoudiging. De projectpartners zijn nu in de weer om de algemene
coördinatie van de EWWR te verbeteren rekening houdend met de commentaren van de
deelnemers.
De vergadering van het COSTEC, dat ook dienst doet als uitwisselingsforum voor actoren
van de afvalpreventie in heel Europa, bleek een zeer constructief en succesvol
evenement.

WAT IS NIEUW IN 2011?
Van 19 tot 27 november 2011 zal in heel Europa
door een zeer uitgebreide waaier van actoren op
allerlei locaties druk worden gesensibiliseerd rond
afvalvermindering. We zijn er zeker van dat ze ook
dit jaar weer creatief uit de hoek zullen komen en
nieuwe manieren zullen vinden om te laten zien hoe
afval vermeden kan worden.
We proberen ook nieuwe instrumenten aan te reiken
om van de EWWR een nog geslaagder event te maken. Zo krijgt de EWWR-website in
2011 een vernieuwde homepage, met een verbeterde inhoudsweergave en nieuwe
rubrieken. Het zal dan bijvoorbeeld mogelijk zijn om rechtstreekse toegang te krijgen tot
een nagelnieuwe database van EWWR-acties, die dan zowel gebruikt kan worden om
een overzicht te krijgen van wat in uw regio gedurende die week gebeurt, als om meer te
vernemen over de activiteiten die werden geïmplementeerd tijdens vorige edities van de
EWWR.
Er staan daarnaast ook nog tal van nieuwe acties op het programma, zoals
gemeenschappelijke thema-acties voor de organisatoren, die dan geïmplementeerd

kunnen worden voor specifieke stromen, zoals papier, voeding of voorwerpen, en waarbij
de hoeveelheid vermeden afval echt in cijfers kan worden gegoten.
Er staat nog heel wat werk op de plank, maar we hebben nu toch al de indruk dat de
EWWR 2011 een voltreffer wordt, dankzij de inzet en het talent van de EWWRdeelnemers.
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