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Nu de EWAVprijsuitreikingsceremonie waarop de
beste acties van de
Europese Week van de
Afvalvermindering 2011
zullen worden bekroond,
met rasse schreden
dichterbij komt, is de tijd
aangebroken om ook
even stil te staan bij het
succes dat het EWAVproject de voorbije 3 jaar
al heeft gekend!
Maar maakt u zich geen
zorgen, de Week zal ook
in 2012 gewoon
doorgaan en dat van 17
tot 25 november!
Bovendien kunt u zich
nog altijd als Organisator
inschrijven voor deze
nieuwe editie!
Verder vieren we dit jaar
ook de 20ste verjaardag
van het LIFEprogramma zelf. Een
belangrijke gebeurtenis,
want zonder dit
programma zou niet
alleen de EWAV, maar
zouden ook duizenden
andere projecten op het
vlak van milieu en
natuurbescherming nooit
hebben bestaan.
Voor meer informatie
over afvalpreventie en
de EWAV verwijzen we u
graag naar
www.ewwr.eu

| Nieuwe Organisatoren voor de EWAV 2012

EWAV-logo

Het EWAV-secretariaat heeft de deadline
verlengd om zich in te schrijven als EWAVorganisator voor de editie 2012. Geïnteresseerde
openbare instanties worden dan ook opgeroepen
om hun aanvragen in te dienen tegen 31 mei
2012.
Aangezien de Kaderrichtlijn Afval voorschrijft dat de lidstaten van de EU hun
Nationaal Afvalpreventieprogramma tegen uiterlijk 12 december 2013 moeten
goedkeuren, is het bijzonder interessant om dit jaar organisator te zijn, kwestie
van deze week nog een aantal ideeën op te doen voor de eigen
preventieprogramma’s
of
voor
de
lancering
van
doelgerichte
communicatiecampagnes.
Aan de EWAV zelf nemen trouwens nu al enkele nieuwe Organisatoren deel,
zoals Bulgarije, de streek rond Chania op het Griekse eiland Kreta en het
graafschap Merseyside in het VK.
Verder worden de huidige en nieuwe EWAV-organisatoren eveneens uitgenodigd
voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Wetenschappelijk & Technisch Comité
(WTC) van de EWAV in Parijs op 18 juni 2012, waar ze hun ervaringen en
ideeën voor de toekomst van de Week met alle EWAV-partners en -organisatoren
kunnen delen. Hoe meer Organisatoren hierop aanwezig zijn, hoe beter.
Voor meer informatie ter zake mag u altijd contact opnemen met het EWAVsecretariaat via contact@ewwr.eu

Internationale Conferentie en EWAVprijsuitreikingsceremonie 2012, 19-20 juni
Maison de la Chimie
2012, Parijs
De slotconferentie van het EWAV-project van het
LIFE+-programma 2009-2011 zal beginnen op 19
juni 2012 ‘s ochtends met een overzicht van de
voornaamste resultaten die de voorbije drie jaar
werden geboekt met de organisatie van de
Europese Week van de Afvalvermindering.
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Na een evaluatie van de EWAV 2009-2012 met een bespreking van de efficiëntie,
de impact en de belangrijkste gevolgen van het project, zullen de aanwezige
EWAV-partners hun ervaringen met elkaar kunnen delen en de nieuwe
vooruitzichten voor de toekomst van de Week kunnen bespreken. Daarna zal er
die dag nog een conferentie volgen over strategieën op het vlak van
afvalpreventiecommunicatie, waarbij er 3 hoofdthema’s aan bod zullen komen:
1. Hoe
draagt
communicatie
bij
tot
het
bereiken
van
afvalpreventiedoelstellingen?
2. Inzichten in wat Europeanen denken over hun afval om efficiënter te
kunnen communiceren
3. Aanpassing van strategieën aan regionale specificiteiten en aansporing
van Europese burgers om actie te ondernemen: analyse, impact,
doeltreffendheid.

De eerste dag zal eindigen met de prestigieuze EWAV 2011
prijsuitreikingsceremonie in aanwezigheid van hoge vertegenwoordigers van de
Europese Commissie en de Franse overheid. De door de EWAV-jury
geselecteerde
beste
actie
voor
elke
categorie
(Administraties,
Onderwijsinstellingen, Verenigingen, Bedrijven en Andere) zal daarbij voorgesteld
en gelauwerd worden. Verder zal er ook een speciale prijs worden uitgereikt voor
de favoriete actie van de Jury.
Op 20 juni zal dan een technische conferentie volgen, die zich over de volgende
kwesties zal buigen:
Franse preventieplannen en -programma’s: evaluatie van de geleverde
prestaties en eerste resultaten
Inclusief preventie bij ontwikkelingen met een “ecologische
voorbeeldfunctie”
Motiveren van stakeholders om gevaarlijk afval te beperken
Bestrijding van voedselverspilling in school- en bedrijfskantines
Herbruikbare luiers in het kader van programma’s van lokale besturen.
Aangezien de nationale afvalpreventieprogramma’s die door de 27 lidstaten van
de EU tegen 12 december 2012 moeten worden goedgekeurd, voor een
aanzienlijk deel op lokaal niveau zullen moeten worden geïmplementeerd, vormen
deze evenementen voor plaatselijke besturen een uitgelezen kans om ervaringen
uit te wisselen, informatie te verzamelen en meer te vernemen over bepaalde
goede praktijken die hen zullen helpen bij het implementeren van efficiënte
afvalpreventiestrategieën.
Toegangsprijzen:
Type van deelnemer
Gewone bevolking
Leden van milieuverenigingen
Plaats
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100
50

“La Maison de la Chimie” Internationaal Conferentiecentrum
Ingang via 28 bis, rue Saint Dominique
75007 Paris, France
Tel: +33 (0) 140 622 700 - Fax: +33 (0) 145 559 862
www.maisondelachimie.com

Contact info: Contact@ewwr.eu

Meedingen voor een prijs …
De selectie van de finalisten en winnaars van de
trofeeën van de EWAV 2011 is intussen volop aan
de gang. De jury zal de winnaars van deze editie
bekendmaken
tijdens
de
EWAVprijsuitreikingsceremonie op 19 juni 2012. De jury
zelf bestaat uit 5 ervaren leden die elk één van de
categorieën
van
projectontwikkelaars
vertegenwoordigen:
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Administraties: Vergadering van de Regio’s van Europa
Bedrijven: Confindustria (de federatie van de Italiaanse industrie), als
vertegenwoordiging van het Europese bedrijfsleven
NGO’s: Policy Officer for Product and Waste – Europees Milieubureau
(EEB)
Onderwijsinstellingen: Stichting Milieueducatie.
Andere: Europese Commissie, DG Milieu
In totaal werden er 89 acties genomineerd door de Organisatoren en voor de jury
die maar één winnaar per categorie plus een favoriet mag aanduiden, belooft het
een moeilijke dobber te worden. Voor een overzicht van de genomineerde acties
verwijzen we u graag naar de EWAV-website. Dit jaar werden er in de categorie
‘Administraties’ 22 acties genomineerd. Zij ijverden voor een gedragswijziging
door bv. wijnflessen opnieuw te vullen in plaats van een nieuwe fles te kopen,

door de aandacht te vestigen op tweedehands ‘vintage’ kledingwinkels en het
hergebruik van ongewenste kleding aan te moedigen of door instrumenten te
maken van gerecycleerde materialen in leuke workshops.
In de ‘NGO/Verenigingen’-categorie werden er 23 acties genomineerd, die erg
uiteenlopende doelstellingen hadden. Zo bestond één van de acties erin om een
fototentoonstelling te creëren rond goede afvalpreventiepraktijken. Andere acties
spitsten zich dan weer toe op een specifieke afvalstroom, zoals AEEA (afval van
elektronische en elektrische apparaten), of op een specifiek domein, bv. een
markt waar het gebruik van tassen of verpakkingsmateriaal verboden was,
kwestie van het verrichten van duurzame aankopen te promoten.
De EWAV-organisatoren nomineerden verder ook 14 acties in de ‘Bedrijven’categorie met als doel het aanzetten van klanten tot een betere consumptie en
minder verspilling, bv. door iets klaar te maken met de restjes van een eerdere
maaltijd. Sommige acties richtten hun pijlen ook specifiek op bedrijven, bv. acties
die werden georganiseerd om informatie uit te wisselen tussen ondernemingen
onderling om geld uit te sparen, de voor storting bestemde hoeveelheid afval te
verminderen en nieuwe bedrijfskansen te creëren via netwerkingevenementen of
online uitwisselingsfora.
In de categorie van de ‘Onderwijsinstellingen’ werden er 20 acties genomineerd
en gold vooral creativiteit als rode draad doorheen georganiseerde activiteiten.
Verschillende genomineerden concentreerden zich daarbij op het vestigen van de
aandacht van kinderen en personeel op de voedselverspilling in schoolkantines.
In één school gebeurde dat door een transparante buis in de eetzaal te plaatsen,
waarin dan ballen werden gegooid in functie van de hoeveelheid voedsel die werd
weggegooid.
Last but not least werden er ook nog 10 acties genomineerd in de categorie
‘Anderen’. Het betrof hier erg uiteenlopende acties en projectontwikkelaars.
Daarbij streefde één van deze acties de verspreiding van afvalpreventieinformatie via sociale media, zoals Twitter en Facebook, na om op die manier de
brug te slaan tussen verschillende sociale actoren. Een andere actie was dan
weer gericht op het vervaardigen van boodschappentassen van lege zakken
droge voeding voor honden en katten.
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Miniwaste project

Naast
de
Europese
Week
van
de
Afvalvermindering zijn er nog andere Europese
projecten
die
het
aanmoedigen
van
afvalpreventiestrategieën beogen. Zo is er bv. het
Miniwaste-project dat eveneens gecofinancierd
wordt door het LIFE+-programma en dat de beste
manieren probeert te identificeren en te promoten
om biologisch afval (groen- en keukenafval) te
verminderen, aangezien dit type van afval meestal
in een verbrandingsoven of op een stort belandt.
Het project wist daarbij al tal van goede praktijken rond thuis- en gezamenlijk
composteren te verzamelen en werkte een hulpmiddel uit voor het evalueren van
strategieën voor het voorkomen van biologisch afval. In dit opzicht raden we u
trouwens zeker de slotconferentie over Miniwaste op 20 en 21 november 2012 als
niet te missen evenement aan!
Langs aanbodzijde hebben we verder nog de promotie van de Groene Handel: we
hebben het dan over kleinhandelaars die te velde trekken tegen de
klimaatverandering, die voor ecologische verantwoordelijkheid in de detailhandel
pleiten en die hun energieverbruik en afvalproductie verminderen door het treffen
van een aantal eenvoudige maatregelen. Bovendien moedigt Groene Handel
innovatie binnen bedrijven op het vlak van milieukwesties aan. Dat doet het
project door het publiceren en promoten van succesvolle casestudies, naast het
vestigen van de aandacht van consumenten op beste praktijken tijdens het
boodschappen doen, die het milieu respecteren.
Het FENIX-project (2010-2012) van het LIFE+-programma wil dan weer een
gebruiksvriendelijke en flexibele tool creëren om gemakkelijk ecologische

levenscyclusresultaten (LCA) over het beheer van verpakkingsafval te kunnen
verzamelen. Dit hulpmiddel zal ook economische en sociale factoren in
aanmerking nemen en zal aanpasbaar zijn aan diverse Europese realiteiten.
COR Campaña Objetivo Residuos (Afvaldoelstellingcampagne) is ten slotte nog
een ander project in het kader van het LIFE+-programma dat tot doel heeft om het
gedrag van de inwoners van Barcelona in Spanje op het vlak van hun dagelijks
afvalbeheer te veranderen (sortering van de verschillende fracties) en de
Europese recyclagemaatschappij te promoten.
Voor meer informatie over Europese projecten over afvalpreventie klikt u hier.

LIFE viert zijn 20ste verjaardag!
De Europese Akte in 1986 en het Vijfde LIFE 20 jaar logo
Milieuactieprogramma
dat
in
1993
werd
bekrachtigd, vormen de basis van het milieubeleid
van de EU. Op 21 mei 1992 trad ook de LIFEverordening in werking, waarna het LIFEprogramma uitgroeide tot een essentieel
hulpmiddel ter ondersteuning van dit beleid.
Sindsdien cofinancierde LIFE al 3.506 projecten
en leverde daarbij een bijdrage van in totaal 2,5
miljard euro aan de bescherming en bewaring van
het milieu.
Om het succes van dit financiële instrument van de EU ten behoeve van het
milieu te vieren, riepen de LIFE-eenheden vroegere en huidige LIFE-projecten op
om in mei tal van evenementen te organiseren: een uitgelezen kans om diverse
LIFE-projecten onder de aandacht te brengen van stakeholders, de bevolking en
de media. Doorheen heel Europa zullen er dan ook verschillende
projectevenementen plaatsvinden. Voor een volledig overzicht ter zake verwijzen
we u graag naar de website van LIFE.
Verder organiseerden de LIFE-eenheden eveneens een foto- en tekstwedstrijd,
waarbij er uit alle inzendingen 20 foto’s en 20 teksten werden geselecteerd en
bekroond. U vindt ze op deze aan de winnaars van deze wedstrijd gewijde pagina.
Voor meer informatie ter zake verwijzen we u ten slotte graag naar het Externe
Monitoringteam van LIFE.

Agenda
25 maart tot 25 september 2012 - World Clean Up 2012
31 mei 2012- Einddatum voor de inschrijving als EWAV-organisator voor
EWA 2012
18 juni 2012 - 4e vergadering van het EWAV Wetenschappelijk en
Technisch Comité
19-20 juni 2012 -Internationale EWAV conferentie, technische dag over
afvalpreventie en uitreiking van de EWAV Awards in Parijs
November 2012 - Slotconferentie van het Pre-waste project in Brussel
17-25 november 2012 - 4e editie van de Europese Week van de
Afvalvermindering
20-21 november 2012 - Slotconferentie van het Miniwaste project in
Rennes

LEES DEZE NIEUWSBRIEF IN HET ENGELS – HET FRANS – HET CATALAANS
HET SPAANS – HET PORTUGEES
Met de financiël steun van
de Europeae Commissie
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