
 

 

 

 

 

 

 

Stad Brussel gaat door met inzamelen van gebruikte olie – de hele 

gemeente krijgt 92 containers  

Brussel, 14 november 2018 – Het succes van het proefproject in Anneessens en 

Neder-Over-Heembeek heeft geleid tot uitbreiding naar de andere wijken van de Stad 

Brussel.  

"In 4 maanden tijd werd er 7.075 liter aan gebruikte olie ingezameld", verklaart Karine 

Lalieux, schepen van Openbare Netheid. "Met dit proefproject pakte de Stad Brussel een 

milieuprobleem aan en kwam ze tegemoet aan een verzoek van de buurtbewoners." 

Een welgekomen initiatief, vermits in België meer dan de helft van de door de huishoudens 

gebruikte voedingsoliën en -vetten niet wordt gerecycled en eindigt in de riool of in 

huishoudelijke leidingen, of wordt gesluikstort.  

"Tijdens de testfase werden 24 containers geïnstalleerd in twee Brusselse wijken 

(Anneessens en Neder-Over-Heembeek). "Deze test was een heus succes. We hebben dan 

ook beslist om meer dan 60 bijkomende containers te installeren, waardoor hun aantal over 

het gehele gemeentelijke grondgebied stijgt tot 92", preciseert Karine Lalieux. 

Zoals bekend kan de rode container, de zogeheten OlioBox, tot 240 liter gebruikte 

voedingsoliën en -vetten bevatten. Het volstaat je olie er in een gesloten verpakking in te 

deponeren. 

"Concreet zal er naast elke glasbol een OlioBox worden geplaatst. Dat moet ervoor zorgen 

dat er minder olie in de leidingen wordt gegoten. Het bedrijf Quatra zal instaan voor het 

regelmatig legen van de containers en het onderhoud in de onmiddellijke omgeving ervan. 

De ingezamelde olie zal vervolgens worden gerevaloriseerd tot biobrandstof", voegt de 

schepen van Openbare Netheid eraan toe. 

100% van de ingezamelde gebruikte frituuroliën en -vetten wordt immers gevaloriseerd. 

Gebruikte plantaardige olie wordt biodiesel, frituurresten worden biogas. De recipiënten van 

hun kant, vaak plastic flessen, worden gereinigd en gerecycled. "Dat kadert in het algemene 

beleid van duurzame ontwikkeling van Stad Brussel - het is absoluut noodzakelijk om ons 

afval een tweede leven te geven", licht Karine Lalieux toe. 
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