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Interpellatie van de h. Desmet: Inzameling van kurken. 

 
De h. Desmet geeft aan dat hij tijdens de vorige legislatuur het college al had geïnterpelleerd over de 

inzameling van kurken naar aanleiding van de aangekondigde sluiting van het containerpark in de Stallestraat. 
Sindsdien vindt deze inzameling plaats via een speciale afvalbak in het Wolvendaelpark.  

 
Er moeten meer inspanningen komen om de recyclage van kurken te bevorderen. Hoewel kurk een 

natuurlijk materiaal is dat voor 100% kan worden gerecycleerd, belanden kurken te vaak in de vuilnisbak, ook al 
composteren ze zeer slecht en zijn ze even moeilijk te verbranden. De teruggewonnen kurken worden gesorteerd 
en vermalen tot korrels om een materiaal van hoge kwaliteit te verkrijgen dat in de bioconstructie wordt gebruikt 
als thermische en akoestische isolatie. Dit volledig natuurlijke product is een perfect alternatief voor 
concurrerende producten uit de olie-industrie. Dit recyclageproces wordt uitgevoerd door een sociale 
onderneming in Scherpenheuvel die opleiding en werk biedt aan een honderdtal mensen die geen uitzicht 
hebben op werk via de traditionele kanalen. 

 
Kurk wordt verkregen uit de schors van een eikensoort die groeit in de dorre gebieden van het 

Middellandse-Zeebekken, voornamelijk in Portugal en Spanje. Deze bossen spelen een belangrijke ecologische rol 
omdat hun wortels water vasthouden, de bodem stabiliseren en woestijnvorming en opwarming van de aarde 
vertragen. Zij absorberen grote hoeveelheden kooldioxide en herbergen meer dan honderd endemische dier- en 
plantensoorten. Al deze redenen rechtvaardigen een toename van het aantal inzamelplaatsen in de gemeente. 

 
Hij stelt daarom voor om naast het Wolvendaelpark ook aan de Sparrenweg - aan het 

composteringscentrum - een inzamelpunt te voorzien. Scholen zouden ook partners kunnen worden bij deze 
inzameling. Een gepaste communicatie zou helpen om de burgers bewust te maken van deze kwestie.  

 
De h. Cohen feliciteert de h. Desmet met zijn vraag aangezien dit onderwerp hem bijzonder na aan het 

hart ligt, aangezien hij 18 jaar geleden als eerste heeft aangedrongen op de inzameling van plastic doppen.  
 
Deze plastic doppen worden per ton verkocht om er opslagpallets van te maken. De kurken van het 

inzamelpunt in het Wolvendaelpark worden geschonken aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (in 15 
jaar tijd in totaal 3.774 ton kurken ingezameld). Hij wil graag in het gemeentehuis inzamelbakken voor plastic 
doppen en kurken. Dit zou een sterk symbolisch gebaar zijn. Bovendien moet het gemeentepersoneel erop 
worden gewezen dat ook kurken van gemeentelijke evenementen (recepties, vernissages, gouden bruiloften) 
moeten worden gerecupereerd omdat ze tot nu toe werden weggegooid. Het zou ook goed zijn om de burgers via 
de Wolvendael en de Facebookpagina van de gemeente te wijzen op de noodzaak om plastic doppen en kurken in 
te zamelen. 

 
Schepen Gol-Lescot vindt inzamelbakken aan de Sparrenweg relevant omdat de dienst Reinheid vlakbij 

gelegen is. Ze is voorstander van het behoud van de symbolen op de aanplakbiljetten bij de reeds geplaatste 
inzamelingsbakken. De scholen zamelen plastic doppen in omdat het vooruitzicht om blindengeleidehonden aan 
te schaffen de kinderen bijzonder motiveert. Tot dusver zamelen de scholen nog geen kurken in omdat dit 
materiaal meer geassocieerd wordt met alcoholgebruik. Scholen zijn niet van plan recyclingcentra te worden en 
beperken zich daarom tot materialen die door kinderen worden gebruikt.  

 
Aangezien slechts een fractie van de kurken van openbare evenementen wordt gerecupereerd, moet het 

gemeentepersoneel bewuster worden gemaakt. De diensten zullen de mogelijkheid overwegen om in het 
centrum U inzamelbakken te plaatsen, hoewel de aanwezigheid van de dienst Reinheid er recht tegenover dit niet 
noodzakelijk rechtvaardigt. Bovendien worden veel doppen (plastic en kurk) ingezameld bij mobiele 
containerparken. Deze kurken kunnen ook worden ingeleverd bij de dienst Reinheid. De contactgegevens van 
deze dienst zullen worden vermeld op de affiches voor de vuilnisbakken in het Wolvendaelpark, want volgens de 
informatie die burgers op Facebook verspreiden, worden de kurken niet altijd op tijd opgehaald omdat de 
arbeiders die op straat passeren ze niet zien. Ook de frequentie van de inzameling van kurken moet worden 
opgevoerd, gezien de toename van het aantal glazen flessen dat in de glascontainers wordt gedeponeerd.  


