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Week- en jaarmarkten, stoeten, kermissen, fuiven, sportwed-
strijden, optredens, wandeltochten, buurtfeesten, eetfestijnen, … 
Jaarlijks vinden er tal van evenementen plaats. Dit kan gaan van 
massamanifestaties op pleinen of festivalweides tot kleinschalige 
activiteiten in parochiezaaltjes. 

Feestjes en evenementen zijn leuk, maar vaak besef je pas achteraf 
hoeveel rommel en afval er achterblijft (flyers, folders, gadgets, 
wegwerpbekers, blikjes, snoeppapiertjes, sigarettenpeuken, 
etensresten, …). Bij de organisatie van je evenement van bij het 
begin rekening houden met de hoeveelheid afval is daarom niet 
alleen goed voor het milieu, je kan ook genieten van een proper 
evenement en het is meestal geldbesparend. 

Een evenement afvalbewust organiseren hoeft bovendien niet 
moeilijk te zijn en bouw je stap voor stap op. Jaar na jaar nieuwe 
klemtonen leggen, ervaringen van het vorige jaar evalueren en 
bijsturen. Door deze brochure open te slaan heb je alvast de eerste 
stap gezet richting proper evenement!

Wij hebben niets tegen denkers maar, deze brochure is vooral 
bedoeld voor doeners. Zoveel mogelijk praktijk. We willen hiermee 
vooral concrete ideeën meegeven en aandachtspunten aanhalen 
die je niet uit het oog mag verliezen bij het organiseren van 
een afvalbewust evenement. Bovendien biedt IDM ook heel wat 
logistieke ondersteuning (afvalcontainers, herbruikbare bekers, 
spandoeken, vlag gen, …) Niets staat dus nog in de weg om richting 
proper evenement te gaan, en zeg nu zelf, een proper evenement is 
toch zoveel leuker dan feesten midden in een afvalberg. 

Dirk Strubbe
Directeur
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STAP VOOR STAP 
NAAR	EEN	PROPER	EVENEMENT

•	Hou	rekening	met	de	reglementen	in	je	gemeente.	Laat	je	zeker	leiden	door	wat	
de	reglementen	voorschrijven,	wie	deze	reglementen	niet	naleeft,	kan	immers	
beboet	worden.

•	Hou	er	ook	rekening	mee	dat	het	reglement	bepalingen	kan	inhouden	in	
verband	met	zwerfvuil	en	sluikstorten.	Het	achterblijven	van	afval	op	de	
openbare	weg	na	een	evenement	wordt	beschouwd	als	zwerfafval.	Dit	laten	
opruimen	door	gemeentediensten	kost	handenvol	geld.	Daarom	dat	zwerfafval	
achterlaten	ook	beboet	wordt.	Hou	er	dus	rekening	mee	dat	na	afloop	van	het	
evenement	op	de	openbare	weg	alles	netjes	opgeruimd	is.

•	Vraag	bovendien	of	de	gemeente	een	‘fuifbeleid’	of	fuifreglement	heeft	
uitgewerkt.	In	zo	een	fuifreglement	kunnen	ook	bepalingen	opgenomen	
zijn	die	verband	houden	met	het	inzamelen	van	afval,	het	voorkomen	van	
zwerfvuil,	...

STAP 1:	WAT	ZIJN	DE	BESTAANDE	REGLEMENTEN?

Ga eerst na of er gemeentelijke reglementen 
zijn waaraan je je moet houden. Sommige 
van deze reglementen kunnen bepalingen 
bevatten die betrekking hebben op het 
inzamelen van afval.
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LOKERSE FEESTEN ALS VOORBEELD
“Hoe staan jullie tegenover een afvalarm evenement?”
Helaas gaat het organiseren van een festival gepaard met het genereren 
van afval. Het bestuur van de Lokerse Feesten heeft, in de mate van het 
mogelijke, als streefdoel gesteld: “het genereren van afval door toedoen 
van een weloverwogen afvalbeleid zoveel mogelijk te ontmoedigen en/of 
te reduceren.” 

“

”
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• Met twee weet je meer dan alleen 
	 Er	zijn	goede	voorbeelden	waaruit	 je	kan	leren	bij	het	opstellen	van	

het	milieuplan	voor	jouw	evenement.	IDM	kan	je	doorverwijzen	naar	
organisaties	die	al	heel	wat	ervaring	hebben.	Bovendien	adviseren	we	je	
graag	over	mogelijkheden	die	wij	zien	voor	het	afvalbewust	maken	van	jullie	
evenement.	Contacteer	ons	gerust:	evenementen@idm.be,	T.	09	298	21	10,	
met	twee	weet	je	meer	dan	alleen.	

• Meten = weten
	 Wanneer	je	afvalcontainers	bij	IDM	aanvraagt,	registreren	wij	voor	jou	ook	

de	volumes	afval.	Bovendien	bekijken	we	hoe	goed	jullie	sorteerden,	dit	
kan	helpen	bij	de	evaluatie	van	het	gevoerde	afvalbeleid	en	bij	het	trekken	
van	de	nodige	lessen	voor	een	volgende	keer	…

 Doe de eventscan op www.ovam.be en meet de ecologische voetafdruk 
van jouw evenement. Je ziet niet alleen de resultaten van jullie 
milieuprestaties, maar krijgt ook heel wat concrete tips om jullie score 
te verbeteren. Bovendien kan je meedingen naar de event-award.

•	Bij	de	organisatie	van	een	evenement	moet	 je	rekening	houden	met	
verschillende	doelgroepen.	Ook	bij	het	opmaken	van	je	milieuplan	is	dit	
belangrijk.	Zo	zijn	er	de	eigen	medewerkers,	de	cateraars,	de	standhouders	
en	het	ruime	publiek.

STAP 2:	MAAK	EEN	‘MILIEUPLAN’

Een evenement in goede banen leiden vergt 
veel organisatietalent. Meer en meer worden 
evenementen op een milieuvriendelijke wijze 
georganiseerd. Verlies het aspect ‘afval’ 
daarbij niet uit het oog, want voor je het 
weet, groeit in de loop van het evenement 
de afvalberg stevig aan. Wie hierop niet 
is  voorzien, komt voor onaangename 
verrassingen te staan. Probeer daarom het 
evenement zo ‘afvalarm mogelijk’ te houden. 
Het milieuplan bevat natuurlijk méér dan 
het afvalverhaal. Het bevat ook aspecten 
als waterbesparing, groenbescherming, 
geluidsoverlast, mobiliteit…
In deze brochure gaan we vooral dieper in op 
het ‘afvalarme evenement’. 

LOKERSE FEESTEN ALS VOORBEELD
Werken jullie met een milieuteam?
Ondertussen bestaat ons milieuteam uit 3 personen, dit groeide ook met de 
jaren. Binnen het team draagt iedereen uiteraard het milieu-hart op de juiste 
plaats. De combinatie van verschillende factoren zoals festivalervaring, 
maar ook beroepservaring en een grote hoeveelheid good-will en inzet 
tijdens de feestweek, maar ook tijdens het jaar, maakt het team sterk. Een 
grondige evaluatie vlak na de tiendaagse feestweek maakt dat we tijdens de 
voorbereiding van de volgende editie de lat steeds iets hoger leggen.

“

”

IDM HELPT JE OP WEG

Op pagina 15 vind je een model 
v o o r  h e t  o p m a k e n  v a n  e e n 
afvalplan. Download de invulversie 
op www.idm.be



DE	PROMOTIE	VOOR	HET	EVENEMENT

•	Doe	een	elektronische	mailing	voor	je	evenement.	Dit	is	milieuvriendelijk	en	
goedkoop.	Indien	je	toch	folders	of	affiches	maakt,	verspreid	ze	dan	heel	
gericht	en	in	een	beperkte	oplage.	Zorg	ervoor	dat	folders	geen	zwerfvuil	
worden	(let	op:	op	elke	folder	of	flyer	moet	een	verantwoordelijke	uitgever	
worden	vermeld;	vermeld	ook	de	boodschap	“niet	op	de	openbare	weg	
gooien”).

•	Gebruik	duurzame	signalisatiematerialen	(FSC	hout	voor	panelen,	gerecycleerd	
papier	voor	affiches).	Probeer	ook	zoveel	mogelijk	materialen	te	recupereren	
van	vorige	promotieacties	(panelen	overschilderen,	spandoeken	opnieuw	
gebruiken).

	 Hou	bij	het	ontwerpen	van	promotiematerialen	rekening	met	het	herbruikbare	
karakter	(vermijd	b.v.	verwijzingen	naar	data	op	spandoeken	en	infoborden	
wanneer	het	evenement	“jaarlijks	de	eerste	zondag	van	augustus”	wordt	
georganiseerd).

•	Verbied	het	uitdelen	van	flyers	op	het	evenement	zelf.

•	Vermijd	programmaboekjes,	die	belanden	vaak	op	de	grond	of	 in	de	
vuilnisbak!	Zet	het	programma	op	een	groot	bord.	Daarmee	bespaar	je	veel	
geld	en	afval!

•	Verbied	ook	het	uitdelen	van	wegwerpgadgets,	plastic	tasjes,	drankblikjes,	…	
op	het	evenement	zelf.	Dit	zorgt	onvermijdelijk	voor	afval.

STAP 3:	 DENK	GRONDIG	NA	OVER	AFVALPREVENTIE:	
	 WAT	ER	NIET	IS,	MOET	JE	NIET	KWIJT!

Stel afvalpreventie voorop: hoe minder afval 
er moet verwijderd worden, hoe beter (én 
goedkoper). Afval vermijden kan op velerlei 
manieren en op verschillende ogenblikken: 
van bij de aankondiging van het evenement 
tot de opruiming nadien.
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LOKERSE FEESTEN ALS VOORBEELD
Wat passen jullie toe als het gaat over afvalpreventie?
Zoveel mogelijk communiceren met de medewerkers via e-mail, verbieden 
te flyeren op het terrein, milieuvriendelijke slogans via de lichtkrant, 
backstage en in de Vip-bar werken met enkel drinkglazen en stenen 
servies, ….

“

” ”

TIP !

Bied een alternatief door te voorzien 
in infopanelen waarop affiches 
mogen gehangen worden; een 
ander alternatief is het gebruik van 
spandoeken. Digitale schermen 
bieden ook heel wat mogelijkheden.
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DE	OPBOUW	VAN	PODIA,	TENTEN,	…	

•	Gebruik	duurzame	versieringen	(planten,	herbruikbare	slingers,	…)	en	
vermijd	wegwerpversieringen	(ballonnen,	wegwerpslingers,	versieringen	
met	een	jaartal	erop,	…).	Hou	ook	altijd	rekening	met	de	brandveiligheid	
van	het	materiaal.

•	Gebruik	duurzame	materialen	voor	de	opbouw	en	aankleding	van	het	
podium,	de	backstage	en	de	‘VIP-ruimte’.	

•	Kies	voor	afvalarme	(kinder-)animatie:	een	ouderwets	ballengooikraam,	
eendjes	vissen,	…	trekt	nog	altijd	mensen	aan.	Voorzie	ook	afvalarme	prijzen	
(vb.	eet-	of	drankbonnetjes,	een	koek	of	stuk	fruit	voor	de	kinderen,	…	)	in	
plaats	van	prullaria.

•	Gebruik	stoffen	tafellakens,	die	zijn	feestelijker,	scheuren	minder	snel	
dan	papier	en	zijn	herbruikbaar.	Je	kan	ook	kiezen	voor	een	gemakkelijke	
oplossing:	geen	tafelbekleding.

•	Is	er	een	camping	gekoppeld	aan	het	evenement,	hou	er	dan	rekening	mee	
dat	hier	ook	heel	wat	afval	kan	ontstaan.	Op	voorhand	communiceren	dat	er	
niets	mag	achterblijven	is	een	must.	Verbied	ook	het	meebrengen	van	salons	
en	grote	stukken,	deze	blijven	meestal	achter.	

CATERING

•	Gebruik	duurzame	materialen	indien	er	catering	wordt	voorzien:	verbied	
aluminium	schotels,	piepschuim,	plastic	servies	en	bestek,	kartonnen		
borden,	…	en	eis	het	gebruik	van	duurzaam	afwasbaar	servies,	bestek,	
schotels	en	opdienschalen.	Maak	goede	afspraken	met	cateringbedrijven	of	
standhouders	i.v.m.	het	gebruik	van	duurzame	materialen	en	het	verbod	op	
wegwerpservies,	-bekers	en	-bestek.

LOKERSE FEESTEN ALS VOORBEELD
Hoe hebben jullie het doorlopen traject ervaren?
Aanvankelijk bestelden we gewoon containers om afval te verzamelen. 
Door ons festivalterrein als grondplan te bestuderen, werken we nu 
vanuit de noden van het terrein zelf. We plaatsen onze afvalcontainers 
nu doelgericht (bv. glas in de buurt van cocktailbar). De juiste 
containers op de juiste plaats. Zo vermijden we containers die niet of 
verkeerd gebruikt worden.

AFVALKNALLER

“

”

IDM HELPT JE OP WEG

Leen bij IDM de ‘afvalknaller’ uit. 
Een leuke attractie in de vorm van 
een ‘schietspel’ dat voor jong en 
oud het sorteren op een speelse 
manier in de kijker zet. Trakteer de 
goede sorteerders op bv. een appel, 
een goedkope en gezonde beloning. 

TIP !

Gebruik waar mogelijk kringloop-
materiaal. Bij de Kringwinkel kan je 
voor een prikje degelijke materialen 
aanschaffen of misschien kan je wel 
het één en ander lenen in ruil voor 
gratis reclame.

KRINGWINKEL DE CIRKEL: 
www.kringwinkeldecirkel.be
Bobijnerslaan 3, 9160 Lokeren
Dorp-Oost 152A, 9080 Lochristi
Groenstraat 48, 9060 Zelzate

KRINGWINKEL SPOOR2: 
www.spoor2.be
Heikensstraat 1b, 9240 Zele
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•	Vermijd	kleine	individuele	verpakkingen	(suikerklontjes,	koffiemelkjes	en	
sausjes	in	afzonderlijk	verpakte	porties),	maar	gebruik	grootverpakkingen	
(suikerklontjes	onverpakt	in	een	suikerpotje,	melk	in	een	kannetje	of	fles,	…)		

•	Bestel	 je	drank	 in	retourflessen	en	vaten	bij	een	brouwer.	Hij	neemt	
overschotten	terug	en	kan	eventueel	ook	voor	infrastructuur	zorgen	(tap,	
tafels,	stoelen,	…).

•	Gebruik	herbruikbare	bekers	i.p.v.	wegwerpbekers	(leg	deze	verplichting	
op	aan	leveranciers	van	drank,	uitbaters	van	eettentjes).	Ze	zijn	veiliger	dan	
glas	én	stukken	milieuvriendelijker	dan	de	plastic	wegwerpbekers	(die	hopen	
afval	veroorzaken).

•	Koop	verse,	onverpakte,	streek-	en	seizoensgebonden	groenten	en	fruit.	
Overweeg	ook	bio-	en	fairtradeproducten,	ze	zijn	(h)eerlijk	en	gezond!

•	Verdeel	de	overschotten	onder	de	medewerkers	in	plaats	van	ze	weg	te	
gooien.	Voorzie	vooraf	bewaardozen	en	kies	voor	gemakkelijk	te	bewaren	
(en	in	te	vriezen)	gerechten	(vb.	spaghetti)

•	 Hou	 rekening	 met	 hygiëne:	 ook	 met	 minder	 verpakkingen	 kunnen	
voedingswaren	hygiënisch	uitgestald	en	verkocht	worden.

THE	MORNING	AFTER:	DE	AFBRAAK

•	Ruim	eerst	alle	afval	op,	voordat	je	aan	de	afbraak	van	podia,	tenten,	…	
begint.	Zorg	ervoor	dat	firma’s	die	instaan	voor	de	afbraak	van	podia,	
tenten	of	eetstandjes	geen	afval	achterlaten.

•	Als	er	toch	afval	achterblijft,	sorteer	dat	dan	zoveel	mogelijk:	wat	kan	
gerecycleerd	worden,	moet	niet	worden	verbrand.	Dat	spaart	het	milieu	en	
jullie	portemonnee!

•	Als	er	moet	schoongemaakt	worden,	gebruik	dan	milieu	vriendelijke	schoon-
maakproducten!

De bekers  z i jn gemaakt 
van polycarbonaat. Ze zijn 
glashelder, stevig en drinken 
even smakelijk als een echt 
glas . Het zijn bekers van  
25 cl, handig verpakt in 
plastic opbergboxen met 
deksel. In totaal beschikt 
IDM over 8.000 stuks.

Meer details over het ontlenen van de 
herbruikbare bekers kan je bekomen op het 
nr. 09 340 51 77 of in de handleiding  en het 
aanvraagformulier dat je kan downloaden 
op www.idm.be.
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LOKERSE FEESTEN ALS VOORBEELD
Wat zien jullie als voordeel van jullie aanpak?
De fracties die de mensen (zowel bezoekers als medewerkers) thuis dienen 
te sorteren worden ook op ons plein gesorteerd. Door ons festivalterrein 
te verdelen in afvalzones blijft alles overzichtelijk & gemakkelijk te 
controleren. Zo kunnen we indien nodig onze medewerkers bijsturen en 
spelen we wat communicatie betreft kort op de bal. We werkten ook stap 
voor stap zodat we de medewerkers lieten meegroeien in het afval beleid.

“

””
TIP !

Serveer eten in ‘eetbare’ verpak-
kingen (ijs uit horentje, een slaatje 
op een koolblad i.p.v. een bord, 
eten in een broodje, …).

IDM HELPT JE OP WEG

Leen gratis de herbruikbare bekers 
uit. Je betaalt enkel een kleine 
waarborg die je terugkrijgt wanneer 
je alle bekers netjes afgewassen en 
gedroogd terug bij IDM aflevert. 
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•	Bezint	voor	je	begint.	Denk	daarom	eerst	grondig	na	over	welke	producten	
afval	zullen	veroorzaken	tijdens	het	evenement	(voedingswaren,	dranken,		
decoratie,	…).		Aan	de	hand	hiervan	kan	je	dan	bepalen	welke	soorten	
afvalcontainers	nodig	zijn.	

•	Zorg	voor	voldoende	containers	van	de	verschillende	afvalstromen.	Zorg	ervoor	
dat	ze	duidelijk	zichtbaar	zijn	voor	de	bezoekers	en	gemakkelijk	bereikbaar	
voor	de	gescheiden	inzameling	(PMD,	glas,	papier	en	karton,	restafval,	…).	

•	Zet	containers	voor	verschillende	afvalsoorten	bij	elkaar	(bv.	PMD	en	restafval),	
anders	wordt	het	afval	niet	netjes	gesorteerd.

•	Hou	ook	rekening	met	de	plattegrond	van	het	evenement	en	bekijk	waar	
er	welke	afvalsoorten	vrijkomen.	Op	plaatsen	waar	men	iets	kan	eten	zijn	
er	waarschijnlijk	andere	containers	nodig	dan	ergens	waar	men	alleen	kan	
drinken.	Voorzie	op	die	plaatsen	de	juiste	containers.

•	Afval	sorteren	begint	achter	de	togen,	hier	heb	je	waarschijnlijk	andere	
containers	nodig	dan	op	het	feestterrein.	Verzamel	het	afval	dat	hier	wordt	
ingezameld	daarna	eventueel	in	een	mini-recyclagepark	dat	afgesloten	is	voor	
het	grote	publiek.	Zo	blijven	jullie	sorteerinspanningen	optimaal.		

•	Zorg	er	voor	dat	het	voor	de	eigen	medewerkers	duidelijk	is	hoe	ze	het	afval	
moeten	sorteren.	Met	hen	heb	je	een	persoonlijke	band	en	contact,	de	
sleutel	voor	succes.	Goed	sorteren	begint	bij	hen	en	goed	begonnen	is	al	half	
gewonnen!	Gebruik	bv.	een	medewerkersvergadering	om	meer	uitleg	te	geven	
over	de	afvalsortering,	hang	sorteeraffiches	achter	de	togen,	stel	per	toog	
iemand	aan	die	verantwoordelijk	is	voor	het	afval,	…	

•	Bij	grotere	evenementen	is	een	afvalteam	geen	overbodige	luxe,	het	team	
kan	de	vuilnisbakken	ledigen,	het	zwerfvuil	opruimen	en	de	bezoekers	en	
medewerkers	op	de	juiste	weg	helpen.

•	Vermijd	overvolle	vuilnisbakken,	voorzie	daarom	in	een	vlotte	lediging-
frequentie	van	de	containers;	maak	hiervoor	duidelijk	afspraken	met	het	
afvalteam	of	geef	deze	verantwoordelijkheid	aan	iemand	specifiek.	

•	Maak	ook	afspraken	met	cateringbedrijven	of	standhouders	i.v.m.	hun	afval,	best	
schriftelijk.	Wanneer	ze	zelf	verantwoordelijk	zijn	voor	hun	afval	geef	je	hen	een	
stimulans	om	afvalarm	te	werken	(laat	ze	zelf	een	vuilbak	plaatsen	en	hun	afval	
meenemen).

•	Ingeval	er	een	eigen	cateringdienst	is:	vergeet	geen	GFT-container	aan	te	
vragen	voor	de	ongekookte	groente-	en	fruitresten.	Vaak	heb	je	hier	ook	heel	
wat	dozen,	soms	ook	PMD	en	uiteraard	ook	restafval.

•	Is	er	een	camping	gekoppeld	aan	het	evenement,	hou	er	dan	rekening	mee	dat	
hier	ook	heel	wat	afval	kan	ontstaan.	Voorzie	een	mini-recyclagepark	en	geef	
elke	bezoeker	bij	aankomst	een	PMD-	en	restafvalzak.

STAP 4:	 ZORG	ERVOOR	DAT	HET	ONVERMIJDELIJKE	
	 AFVAL	SELECTIEF	WORDT	INGEZAMELD

Ook al heb je heel wat initiatieven genomen 
om afval te vermijden, een klein deel blijft 
onvermijdelijk. IDM voorziet daarom in een 
vloot afvalcontainers die je als organisatie 
van een evenement  kan aanvragen. 
Bovendien rekenen we enkel het restafval 
aan. Dus hoe beter je het afval sorteert, hoe 
goedkoper het is.  

TIP !

Kies voor herbruikbare bekers 
(meer op p. 7). Gebruik je toch 
wergwerpbekers, kies dan voor 
plastic i.p.v. karton en zamel ze 
apart in. Zo kunnen ze gerecycleerd 
worden.

IDM HELPT JE OP WEG

VRAAG JE AFVALCONTAINERS AAN
Vul je aanvraag in op www.idm.be 
of kopieer het aanvraagformulier 
(pagina 13) uit deze brochure en 
stuur het ingevuld terug naar 
IDM, Zelebaan 42, 9160 Lokeren, 
evenementen@idm.be, F. 09 349 07 94.
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WELKE AFVALCONTAINERS KAN JE 
AANVRAGEN?
- Afvalpunt-trio (3 x 120l)
	 (je	kiest	zelf	de	containers	die	je	erin	

wenst:	Restafval,	PMD,	Plastic	wegwerp		-	
bekers	of	GFT	)

- Afvalpunt-mono (1 x 240l)
	 (Restafval,	PMD	of	Plastic	wegwerpbekers)
- Wit glas (240 l, 1100 l)
- Gekleurd glas (240 l, 1100 l)
- Papier & karton (240 l, 1100 l)
- GFT (120 l, 1100 l)
- PMD (120 l, 240 l, 1100 l)
- Plastic wegwerpbekers (120 l, 240l, 1100 l)
- Plastic drankdopjes (10 l, 120 l)
- Plastic folies (zakken van 1 m³)
- Kurken (10 l, 120 l)
- Restafval (120 l, 240 l, 1100 l)

IDM HELPT JE OP WEG

De afvalcontainers van IDM zijn 
allemaal voorzien van duidelijke 
stickers.

PRIJZEN AFVALCONTAINERS:

- Containers voor restafval (geleverd): 
	 120	l	=	5	EUR	(eerste	container	steeds	10	EUR)
	 240	l	=	10	EUR
		 1100	l	=	35	EUR

- Containers voor gesorteerd afval (geleverd):   
	 Gratis,	maar	bij	slechte	sortering	=	prijs	restafval.
	 Door	de	aanvraag	in	te	dienen,	stem	je	ermee	in	dat	controle	op	de	kwaliteit	

van	sortering	gebeurt	door	de	IDM-medewerker	bij	ophaling	of	tussentijdse	
lediging	van	de	containers.

- Levering en plaatsing:   
	 Eerste	3000	l	=	gratis	-	boven	3000	l	&	per	5000	l	=	60	EUR

- Containers voor restafval (zelf afhalen en terugbrengen):   
	 120	l	en	240	l	=	gratis,	mits	waarborg	40	EUR/container,	met	een	maximum	

van	5	containers.	
	 1100	l	=	niet	mogelijk.	
	 ➔		Zelf	afhalen	kan	alleen	op	afspraak	in	de	voormiddag	en	mits	het	betalen	

van	de	waarborg	(enkel	cash).

Bij	het	gebruik	van	de	evenementencontainers	is	de	verwerkingskost	van	het	
afval	inbegrepen,	alsook	de	kosten	voor	de	lediging	bij	ophaling.
Een	evenement	kent	een	maximumduur	van	1	maand.
De	containers	worden	ter	beschikking	gesteld	gedurende	de	effectieve	duur	
van	het	evenement.
	
Overtreft	het	aantal	nodige	ledigingen	de	inbegrepen	lediging	bij	ophaling	
dan	worden	de	containers	en	het	transport	x-aantal	keren	aangerekend	
volgens	het	aantal	tussentijdse	ledigingen.
Voor	1	tot	en	met	5	tussentijdse	ledigingen	betreft	dit	een	factor	1,50	(x=1,50)
Voor	6	tot	en	met	9	tussentijdse	ledigingen	betreft	dit	een	factor	1,75	(x=1,75)
Voor	10	tot	en	met	13	tussentijds	ledigingen	betreft	dit	een	factor	2,0	(x=2,0)
Vervolgens	per	4	extra	tussentijdse	ledigingen	een	factor	0,25	hoger.
	
Bij	een	evenementduur	langer	dan	1	maand	worden	de	containers	en	het	
transport	per	bijkomende	maand	aangerekend	aan	de	hand	van	de	vermelde	
tarieven,	kosten	voor	verwerking	en	1	lediging	inbegrepen.

LOKERSE FEESTEN 
ALS VOORBEELD
Welke obstakels kwamen jullie 
tegen?
S o m s  o n d e r v i n d e n  w e  
infra structurele beperkingen, 
bij voorbeeld het plaatsgebrek 
om voldoende grote containers 
te plaatsen. Op drukke avonden 
hebben de medewerkers niet 
altijd de mogelijkheid om de 
vooropgestelde sortering te 
vo lgen ,  a lhoewe l  we  daar 
doorgaans wel in slagen.

“

”



•	Duid	een	verantwoordelijke	aan	voor	het	‘afvalprobleem’;	hij/zij	volgt	het	
milieuplan	op,	evenals	de	afspraken	met	cateraars,	standhouders	etc.

	 -	Hij/zij	dient	gecontacteerd	te	worden	indien	vastgesteld	wordt	dat	
de	afspraken	niet	worden	nageleefd	(geen	selectieve	inzameling	door	
cateraars,	toch	uitdelen	van	flyers	en	gadgets,	niet	gebruiken	van	
afvalcontainers,	…

	 -	Hij/zij	is	tijdens	het	evenement	zélf	best	niet	belast	met	uitvoerende	
taken;	 de	 verantwoordelijke	 coördineert,	 superviseert	 en	 is	 hét	
aanspreekpunt	van	het	afvalteam.

•	Duid	medewerkers	aan	die	regelmatig	rondgaan	en	kijken	of	de	afval-
containers	vol	zijn.

•	Duid	medewerkers	aan	die	instaan	voor	de	inzameling	en	reiniging	van	de	
herbruikbare	bekers.

•	Duid	medewerkers	aan	die	het	zwerfvuil	op	het	terrein	inzamelen.

Heb	je	geen	afvalteam	dat	zich	bezig	houdt	met	het	opruimen	van	het	zwerfvuil,	
stel	dan	een	zwerfvuilteam	samen	dat,	gewapend	met	grijpers	en	zakken,	het	
zwerfafval	tijdens	het	evenement	inzamelt.

Vergeet	ook		niet	om	na	het	evenement	het	terrein	én	de	omgeving	zwerfvuilvrij	
te	maken.

STAP 5:	 STEL	EEN	‘AFVALTEAM’	SAMEN	

STAP 6:	 ZWERFVUIL	AANPAKKEN	OP	HET	TERREIN	
	 EN	IN	DE	OMGEVING	VAN	HET	EVENEMENT	

		EEN	PROPER	EVENEMENT10

IDM HELPT JE OP WEG

Bij  IDM kan je vuilnis zakken, 
fluojasjes, hand schoenen en grijpers 
uitlenen om jullie evene ment zwerf-
vuilvrij te houden.

TIP !

Laat een mimekunstenaar/acteur 
zwerfafval opruimen tussen de be -
zoekers. Hij/zij kan op een ludieke 
maar duidelijke manier de boodschap 
overbrengen bij het publiek.

TIP !

Zorg ervoor dat medewerkers van het 
afvalteam duidelijk herkenbaar zijn.



•	Maak	duidelijke	afspraken	met	alle	betrokkenen:	afvalteam,	standhouders,	
sponsors,	cateraars,	medewerkers,	...	

	 -	Beleg	een	informatievergadering
	 -	Bezorg	een	korte	maar	krachtige	nota	met	hun	‘rechten’	en	‘plichten’	(en	met	

extra	informatie	over	de	plaats	van	de	afvalcontainers,	de	mogelijk	heden	voor	
ophaling	van	het	selectief	ingezameld	afval	etc.).

	 -	Heb	aandacht	voor	het	afvalaspect	tijdens	de	medewerkersvergaderingen

•	Maak	de	bezoekers	duidelijk	dat	het	om	een	afvalarm	evenement	gaat:	dit	
kan	door	middel	van	spandoeken,	een	lichtkrant,	aankondigingen	door	de	
omroeper/presentator,	een	ludieke	act,	…

•	Groen	is	in.	Maak	jouw	evenement	afvalarm,	je	doet	er	het	milieu	een	plezier	
mee	en	bovendien	is	het	een	ideale	insteek	om	persaandacht	te	vragen	voor	het	
evenement.

•	Geef	het	goede	voorbeeld	en	vermijd	dat	er	afval	kan	ontstaan	(vermijd	het	
uitdelen	van	foldertjes,	flyers	of	gadgets,	ook	door	het	eigen	organisatieteam).

STAP 7:	 INFORMATIE/COMMUNICATIE/SENSIBILISATIE	
	 RICHTING	AFVALBEWUST	EVENEMENT
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IDM HELPT JE OP WEG

Bij IDM kan je gratis spandoeken 
en evenementenvlaggen uit lenen. 
Zorg er op die manier voor dat 
iedereen weet dat jullie voor een 
proper evenement gaan! Vraag ook 
de ‘afvalknaller’ aan bij IDM. Een 
leuke attractie in de vorm van een 
‘schietspel’ dat voor jong en oud het 
sorteren op een speelse manier in de 
kijker zet. 

LOKERSE FEESTEN ALS VOORBEELD
“Hoe maken jullie bekend dat jullie voor een proper evenement gaan?”
Enerzijds hebben de festivalgangers ongetwijfeld zelf al de evolutie van de 
laatste jaren gemerkt. Nieuwe bezoekers merken onmiddellijk dat wij ons 
terrein proper willen houden door o.a. het aanbod van vele afvaleilanden, 
de spandoeken en boodschappen op de lichtkranten. Anderzijds krijgt ons 
milieubeleid tijdens de feestweek toch elk jaar aandacht van de pers. Ook 
via onze website maken we onze visie op afval en milieu kenbaar.

“

”

AFVALKNALLER



NOG	ENKELE	MILIEUVRIENDELIJKE 
AANDACHTSPUNTEN

BEPERK	GELUIDSOVERLAST!

DENK	NA	OVER	DE	MOBILITEIT	
IN	DE	BUURT	VAN	HET	EVENEMENT:

DENK	AAN	
WATERBESPARENDE	
MAATREGELEN:

DENK	AAN	GROEN-
BESCHERMINGS-
MAATREGELEN:

FEESTEN	
MET	DE	BUREN:

Een	korte	intense	blootstelling	evenals	een	langdurige	blootstelling	
aan	een	intense	geluidsbron	zorgt	voor	auditieve	vermoeidheid.	
Dit	kan	worden	hersteld	als	de	herstelperiode	achteraf	voldoende	
lang	 is.	 De	 duur	 van	 de	 herstelperiode	 is	 afhankelijk	 van	 de	
ontvangen	geluidsdosis.	Indien	de	geluidsdosis	echter	te	groot	is,	
treedt	gehoorschade	op	die	niet	meer	te	herstellen	is.	Er	is	sprake	
van	geluidsoverlast	wanneer	de	geluidssterkte	90	dB(A)	(decibel)	
overstijgt.

Goeie	 muziek	 moet	 niet	 loeihard	 staan!	 Wie	 evenwel	 voor	
openluchtfuiven	een	afwijking	van	de	norm	wil,	moet	dit	aanvragen	
bij	het	college	van	burgemeester	en	schepenen.

Hou	ook	rekening	met	de	nachtrust	van	omwonenden.
Plaats	 geluidsinstallaties	 niet	 tegen	 scheidingswanden	 met	
aanpalende	gebouwen	(niet	enkel	omwille	van	het	geluid,	maar	ook	
omwille	van	trillingen).	Draai	na	middernacht	de	geluidsknop	flink	
wat	stiller!

Informeer	bij	je	gemeente	of	er	een	‘akoestische	begeleiding’	voor	
fuif	organisatoren	bestaat.	Een	foutief	gebruik	van	de	muziek-
installatie	kan	immers	leiden	tot	geluids	overlast	in	de	omgeving.

Wat kan je doen?
•	Voorzie	voldoende	kleine	boxen	rond	de	dansvloer	
•	Laat	geluidsmetingen	uitvoeren	door	de	politie	of	milieudienst	

voorafgaand	aan	het	evenement;	je	kan	zelf	ook	geluidsmetingen	
uitvoeren

•	Verbied	het	gebruik	van	aparte	‘baskasten’
•	Leg	een	beperking	op	van	het	aantal	‘beats	per	minuut’.

•	Voorzie	degelijk	uitgeruste,	verlichte	(en	liefst	ook	bewaakte)	
fietsparkings

•	Promoot	het	openbaar	vervoer
•	Voorzie	desnoods	een	pendelbusje	naar	grote	parkings	 in	de	

nabijheid
•	Niets	is	erger	voor	omwonenden	dan	geparkeerde	auto’s	voor	de	

garagepoort.
•	Maak	desnoods	 in	overleg	met	politie	en	buurtbewoners	een	

‘verkeersvrije’	zone	rond	het	evenement
•	De	vele	verplaatsingen	kunnen	zorgen	voor	(soms)	onherstelbare	

schade	aan	de	vegetatie	of	de	bodem.
•	Sluit	kwetsbare	gebieden	af	met	nadars	of	linten.
•	Het	uitstippelen	van	een	‘looproute’	kan	de	schade	beperken.

•	Vermijd	waterverspilling	of	beperk	water-
verspilling	bij	de	afwas,	het	sanitair,	…
•	Gebruik	milieuvriendelijke	afwas-	en	schoon-
maakmiddelen
•	Gebruik	chemische	toiletten	of	toiletten	met	
lozing	op	de	riolering.

•	Respecteer	plantsoenen,	vijvers,	…
•	Hou	rekening	met	drassige	ondergrond	(zorg	
voor	houtsnippers	op	de	drassige	ge		deelten	
van	een	evenementenwei	om	modder	poelen	te	
voorkomen).

Communiceer	op	voorhand	met	de	buurt	over	
het	geplande	evenement.	Informeer	hen	via	brief	
(met	vermelding	van	een	telefonisch	contact	
indien	ze	vragen	of	opmerkingen	hebben).	
Nodig	hen	uit	op	een	informatievergadering,	
zodat	ze	weet	hebben	van	‘wat	hun	te	wachten	
staat’.	Het	is	beter	op	voorhand	de	mogelijke	
knelpunten	te	detecteren,	dan	de	avond	zelf	
politie	over	de	vloer	te	krijgen	omdat	een	buur	
klaagt	over	overlast.
Nodig	de	buren	ook	uit	op	het	evenement!

				MILIEUVRIENDELIJKE	AANDACHTSPUNTEN12



AANVRAAGFORMULIER MATERIAAL 
AFVALBEWUST	EVENEMENT

IN	TE	VULLEN	DOOR	IDM
Datum	ontvangst	IDM:	

Datum	evenement:

Gemeente:	 NR.

LET OP: dien deze aanvraag 3 weken voor aanvang van het evenement in bij IDM, 
Zelebaan 42, 9160 Lokeren, evenementen@idm.be, www.idm.be

EVENEMENT
Naam	van	het	evenement:		

Datum:		

Plaats	van	het	gebeuren	(straat	+	nummer	+	gemeente):		

Verwacht	aantal	bezoekers	(per	activiteit):		

De	containers	kunnen	geleverd	worden	door	IDM	op	werkdagen	(ma-vrij)	op:

Dag en datum:	

De	containers	kunnen	afgehaald	worden	door	IDM	op	werkdagen	(ma-vrij)	op:

Dag en datum:

GEGEVENS	AANVRAGER
Naam	organisator:		

Naam	aanvrager:		

Adres:		

Telefoonnummer:	 GSM:	

E-mailadres:		

Naam	contactpersoon:		

Telefoon	contactpersoon:	 GSM:	

GEGEVENS	FACTURATIEADRES	
Naam:	

Adres:		

De	organisator	verbindt	er	zich	toe	om	-binnen	de	30	dagen	na	ontvangst	van	de	factuur-	zijn	aandeel	in	de	kostprijs	van	het	
containergebruik	te	betalen	en	verklaart	zich	akkoord	met	de	voorwaarden.
Op	de	achterzijde	van	dit	blad	staat	aangeduid	hoeveel	containers	de	vereniging	wenst.

Datum:		
	 Gelezen	en	goedgekeurd,
Naam:	 Handtekening,

Zorg ervoor dat het afval gesorteerd is, op die manier kunnen wij het afval laten recycleren en blijven de kosten voor uw 
vereniging beperkt, want enkel het restafval wordt aangerekend.

TARIEVEN:
•	Containers voor restafval (geleverd):	120	l	=	5	EUR	(eerste	container	steeds	aan	10	EUR)	-	240	l	=	10	EUR	-	1100	l	=	35	EUR
•	Containers voor gesorteerd afval (geleverd):	gratis
•	Transport en plaatsing:	eerste	3000	l	=	gratis	-	boven	3000	l	per	5000	l	=	60	EUR
•	Containers (120 en 240 l) voor restafval en ander afval zelf afhalen en terugbrengen:	gratis,	mits	waarborg	40	EUR/container 13
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SORTEER	HET	AFVAL	IN	VOLGENDE	AFVALSTROMEN:
- Glas	(transparante	glazen	flessen	en	bokalen)	>	Geen	drinkglazen,	deze	horen	bij	het	restafval!
- Papier en karton	>	Geen	papieren	servetten	en	tafellakens,	deze	horen	bij	het	restafval!
- PMD	(Plastic	flessen	en	flacons,	Metalen	verpakkingen	en	Drankkartons)	
          >	Geen	plastic	wegwerpbekers	(zamel	ze	apart	in	voor	recyclage)
- Plastic wegwerpbekers	>	Een	beter	alternatief	hiervoor	zijn	de	herbruikbare	bekers,	geen	afval	en	veel	smakelijker.
			Deze	bekers	kan	je	gratis	bij	IDM	ontlenen,	meer	info	op	www.idm.be,	eric.dhooge@idm.be,	T.	09	340	51	77
- Plastic folies:	zuivere	doorzichtige	of	gekleurde	(verpakkings)folies,	plastic	zakjes,	krimpfolies	en	noppenfolies
- Plastic drankdopjes:	Wanneer	jullie	de	plastic	drankdopjes	van	de	flessen	doen,	kunnen	deze	apart	ingezameld	worden	ten				
			voordele	van	de	opleiding	van	blinde	geleide	honden.	Als	de	doppen	op	de	flesjes	zitten	mogen	ze	gewoon	bij	het	PMD,	los	niet.
- Kurken:		Kurken	van	wijnflessen	kunnen	perfect	gerecycleerd	worden	tot	een	biologisch	isolatiemateriaal.		
- GFT	(afval	van	groenten	en	fruit)

Als hulpmiddel om de juiste containers te kiezen voor de afvalsortering tijdens je evenement, 
vragen wij je om eerst een lijstje te maken van de producten die afval zullen veroorzaken.

WELKE DRANKEN WORDEN GESERVEERD IN WELKE VERPAKKINGEN? 
		Frisdrank	in	Pet-flesjes	of	blikjes	 	  Bier	in	statiegeldflesjes
 Folies	rond	de	frisdranken	 	  Bier	van	tap
 Frisdrank	uit	grote	flessen	met	statiegeld	of	tap		 	  Dranken	in	plastic	wegwerpbekers
 Wijn	in	wegwerpflessen	verpakt	in	dozen	en	met	kurken	  Dranken	in	herbruikbare	bekers	of	glazen
 Plastic	drankdopjes	worden	af	de	flesjes	gedraaid	aan	de	bar	  Karton	onder	drank	of	dozen
 Wijn	in	bidons	 	  ...

WELKE VOEDINGSWAREN WORDEN GESERVEERD IN WELKE VERPAKKINGEN? 
		Mosselen	 	 	 		Barbecue	met	mogelijke	groenteresten
		Snack-kramen	(vb.	hamburgers,	frieten,	…)	 	  ...

ANDER AFVAL DAT ONTSTAAT BIJ O.A. DECORATIE, TAFELAANKLEDING, …?
		Papieren	tafellakens	en	servetten	(restafval)	 	 		Bloemen	als	decoratie
		Levering	materiaal	in	dozen	 	  ...

Doe hier uw voorstel voor containers na het invullen van het bovenstaande lijstje:

SOORT	 	 	 VOORSTEL	VERENIGING	 WEERHOUDEN	DOOR	IDM
Afvalpunt-trio	(3	x	120l)	(kies	zelf	de	containers	die	je	 ……	x	kit(s)	 ……	x	kit(s)	
erin	wenst,	keuze	uit:	restafval,PMD,plastic	wegwerpbekers,	GFT)	 ….........…	/….........…	/…........…		 ….........…	/….........…	/…........…	
Afvalpunt-mono	(1x	240l)		 ……	x	Restafval	 ……	x	Restafval	
	 	 	 ……	x	PMD	 ……	x	PMD
	 	 	 ……	x	Plastic	wegwerpbekers	 ……	x	Plastic	wegwerpbekers	
Wit	glas		 	 ……	x	240l			……	x	1100l*	 ……	x	240l			……	x	1100l*
Gekleurd	glas	 ……	x	240l			……	x	1100l*	 ……	x	240l			……	x	1100l*
Papier	&	karton	 ……	x	240l			……	x	1100l*	 ……	x	240l			……	x	1100l*
GFT	 	 	 ……	x	120l				……	x	1100l*	 ……	x	120l			……	x	1100l*
PMD	 	 	 ……	x	120l				……	x	240l		……	x	1100l*	 ……	x	120l				……	x	240l		……	x	1100l*
Plastic	wegwerpbekers	 ……	x	120l				……	x	240l		……	x	1100l	 ……	x	120l				……	x	240l		……	x	1100l
Plastic	drankdopjes	 ……	x	10l						……	x	120l	 ……	x	10l						……	x	120l
Plastic	folies	 	 ……	x	zakken	(1m³)	 ……	x	zakken	(1m³)
Restafval	 	 ……	x	120l				……	x	240l		……	x	1100l*	 ……	x	120l				……	x	240l		……	x	1100l*
Kurken	 	 	 ……	x	10l						……	x	120l	 ……	x	10l						……	x	120l
Spandoek	op	een	proper	milieu	santé	 ……	x	stuks	(max.	2)	 ……	x	stuks	(max.	2)
Evenementenvlag	op	een	proper	milieu	santé	 ……	x	stuks	(max.	2)	 ……	x	stuks	(max.	2)
Herbruikbare	bekers	+	banner	inzamelpunt	 apart	aanvraagformulier	op	www.idm.be

* LET OP: Gebruik enkel 1100 l containers op plaatsen waar 
geen bezoekers van je evenement komen en die dus 
alleen toegankelijk zijn voor medewerkers.

afvalpunt-trio

afvalpunt- 
mono

10 l 120 l 240 l

1100 l
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MODEL	
AFVALPLAN 
GENOMEN	PREVENTIEMAATREGELEN:
•	Uitnodigingen,	aankondiging	van	het	evenement	via	mail,	via	affiches	op	aanplakborden,	spandoeken,	drukwerk	met	aangepaste	

oplage	op	milieu	vriendelijk	papier;
•	Communicatie,	sensibilisatie	rond	afvalpreventie	en	milieuvriendelijk	gedrag	(b.v.	infostand,	slogans);
•	Aankoop	verbruiksgoederen	en	andere	koopwaar	in	grootverpakkingen	en/of	herbruikbare	verpakkingen	(b.v.	drank	of	frisdrank	

uit	de	tap	of	bulkverpakkingen	schenken,	het	vermijden	van	kleine	verpakte	porties	sauzen	(boter,	suiker,	…);
•	Verbod	op	het	verspreiden	van	promotiemateriaal	zoals	gadgets,	flyers,	folders,	strooibiljetten	op	het	evenement	(op	en	om	het	

terrein);
•	Afspraken	met	sponsors	rond	promotiecampagnes;
•	Gebruik	van	aanplakborden	of	spandoeken	voor	reclame	en	aankondiging	van	evenementen;
•	Gebruik	van	herbruikbare	bekers	of	glazen;
•	Gebruik	van	herbruikbare	borden	en	bestekken.

BESCHRIJVING	VAN	DE	AFVALFRACTIES	DIE	ZULLEN	VRIJKOMEN	BIJ	OPBOUW/AFBRAAK	EN	TIJDENS	HET	EVENEMENT	ZELF	
+	BESCHRIJVING	VAN	DE	INZAMELING	VAN	DEZE	FRACTIES	(ZAKKEN,	CONTAINERS):
•	Papier	&	karton
•	PMD	(Plastic	flessen	en	flacons,	Metalen	verpakkingen	en	Drankkartons)	
•	GFT	(Groente-,	Fruit-	en	Tuinafval)
•	Plastic	folies	
•	Glas
•	Plastic	wegwerpbekers
•	Restafval
•	...

BESCHRIJVING	VAN	AANTAL,	TYPE,	LOKALISATIE	EN	AANDUIDING	VAN	DE	RECIPIËNTEN	
DIE	NODIG	ZIJN	OM	DE	SELECTIEVE	INZAMELING	TE	REALISEREN:
•	recipiënten	voor	drankverkoop:	bij	het	gebruik	van	herbruikbare	bekers	een	beschrijving	geven	welk	systeem	men	gebruikt	

(inruilsysteem	met	statiegeld,	inzameling	bekers	door	personeel,	werken	met	inzamelbuizen)	+	eventuele	maatregelen	tegen	verlies	
van	de	bekers;

•	lokalisatie	van	de	drankstanden,	inruilstanden,	afwasplaatsen;
•	overzicht	van	de	containers	voor	papier/karton,	glas,	PMD,	restafval,	…	op	het	evenementterrein:	aantal,	locatie	op	het	terrein,	

(mini-)recyclageparken,	signalisatie	van	de	containers	(wijzers,	affiches,	…),	frequentie	van	lediging;

BESCHRIJVING	VAN	DE	EVENTUELE	AFSPRAKEN	MET	STANDHOUDERS	DIE	OP	HET	EVENEMENT	VOEDINGSWAREN	TE	KOOP	
AANBIEDEN	VOOR	CONSUMPTIE	OP	HET	TERREIN:
•	Voorzien	van	afvalcontainers	voor	papier/karton,	glas,	PMD,	restafval	(aantal	per	stand,	lokalisatie);
•	Afspraken	rond	lediging	en	ophaling	van	afvalcontainers	(brief	met	richtlijnen	voor	de	standhouders);
•	Gebruik	van	grootverpakkingen	of	van	herbruikbare	verpakkingen.

OVERZICHT	VAN	DE	PERSONEELSINZET	DIE	MET	DE	AFVALINZAMELING,	BEGELEIDING	
BIJ	DE	SORTERING	OF	REGELMATIGE	LEDIGING	VAN	DE	CONTAINERS	IS	BELAST:
•	Milieuteams	(aantal,	aantal	personen	per	team,	werkingsgebied)	+	beschrijving	taken	van	elk	team	(o.a.	toezien	op	selectieve	

inzameling,	sensibilisatie,	lediging	containers);
•	Stewards	(aantal,	werkingsgebied)	+	beschrijving	taken	(controles,	sensibilisatie);
•	overzicht	medewerkers	evenement	+	korte	taakbeschrijving.
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UITGAVE:	
IDM,		Zelebaan	42,	9160	Lokeren,	
T.	09	348	43	97,	F.	09	349	07	94,	info@idm.be
VERANTWOORDELIJKE	UITGEVER:	∆
Dirk	Strubbe,	directeur	IDM
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CHECKLIST	BIJ	HET	ORGANISEREN	
VAN	EEN	AFVALBEWUST EVENEMENT

TAKEN VOORAF 	 WIE	 WANNEER	 OPVOLGING
Vergunningen/	reglementen	nagaan	 	 	
Milieuplan	opstellen	 	 	
Aanvraagformulier		afvalcontainers	invullen		
op	www.idm.be
Materiaal	aanvragen
-	Duurzaam	servies
-	Hebruikbare	bekers
-	Banner,	evenementenvlag	IDM
-	Tenten,	podia…
-	Keukenmateriaal
-	Geluid+licht
-	Toiletten
-	…	 	 	

Afvalarme	sponsors	zoeken	 	 	
Afvalarme	cateraars,	traiteurs	en	brouwers	
contacteren	+	afspraken	maken	met	hen		
m.b.t.	selectieve	inzameling	 	 	
Afvalarm	promotieplan		
+	afspraken	met	sponsors
over	verbod	flyers,	gadgets…	 	 	
Afvalteam	samenstellen
+	taakverdeling	bepalen	 	 	
Duidelijke	signalisatie
op	het	evenement
	 	 	
TAKEN TIJDENS HET EVENEMENT 	 WIE	 WANNEER	 OPVOLGING
Controle	plaatsing	afvalcontainers	 	 	
Regelmatig	ledigen	afvalcontainers	 	 	
Aparte	stockageruimte	voor	volle	containers	 	 	
Controle	cateraars,	standhouders	 	 	
Controle	verbod	op	flyers	 	 	
Opruimen	zwerfafval	op	terrein	 	 	
Opruimen	afval	vóór	afbraak	standjes,	podia	 	 	
Opruimen	zwerfafval	in	nabijheid	terrein/zaal	 	 	
Ophalen	+	reinigen	herbruikbare	bekers
	 	 	
TAKEN NA AFLOOP 	 WIE	 WANNEER	 OPVOLGING
Opruimen	terrein/zaal	 	 	
Milieuvriendelijk	schoonmaken	 	 	
Containers	klaarzetten	voor	ophaling	door	IDM.	 	 	
Wegbrengen	herbruikbare	bekers	e.a.	 	 	
Evaluatie	afvalarm	evenement		 	 	
Perscommuniqué	resultaten	afvalarm	evenement	 	 	
Bedanking	medewerkers	 	 	

MET	DANK	AAN	HET	LOKERSE	FEESTEN-MILIEUTEAM:
Jan	Cools,	voorzitter	
Geert	van	Laere,	afvalverantwoordelijke
Miquel	Houthoofdt,	lid	milieuteam

BRONNEN	(TEVENS	AANBEVOLEN	LECTUUR):
www.stip.ovam.be:	informatie	over	afvalpreventie
www.milieukoopwijzer.be:	informatie	over	duurzaam	productgebruik
cd	rom	‘afvalarme	evenementen’	OVAM
brochure	‘afvalarme	evenementen’	IGEMO	(www.igemo.be)
brochure	‘een	massa	evenementen,	…	een	berg	afval?’	IVM	(www.ivmafvalbeheer.be)
brochure	‘milieuzorg	op	evenementen’	provincie	West-Vlaanderen	(www.west-vlaanderen.be)

Alles	uit	deze	brochure	mag	overgenomen	worden	mits	bronvermelding	en	voorafgaande	toestemming	van	IDM.


