24 containers voor gebruikte oliën op het grondgebied van de Stad Brussel
Brussel, 25 juni 2018 – In België wordt meer dan de helft van de gebruikte oliën en
voedingsvetten van de gezinnen niet herbruikt. Zij eindigen in de afvoer, in de
huishoudelijke leidingen of worden achtergelaten als sluikstort. De ophaling (Proxy
Chimik) van deze oliën, voorzien door het gewestelijke Agentschap Net Brussel, is weinig
aangepast aan de noden en de beschikbaarheid van de inwoners.
Daarom heeft de openbare dienst Netheid van de Stad Brussel beslist om een proefproject op te
starten door ophaalpunten te plaatsen waar de gebruikte frituur oliën en frituurvetten op elk
moment kunnen worden afgegeven en dit vanaf 26 juni. « In eerste instantie komen er twee
wijken met een verschillende bevolkingsdichtheid (Anneessens en Neder-Over-Heembeek) in
aanmerking voor dit proefproject. Na een proefperiode van 6 maand, en indien deze bevredigend
is, zal dit project uitgebreid worden over het hele grondgebied van de gemeente » verduidelijkt
Karine Lalieux, Schepen van openbare Netheid.
De rode containers, Oliobox genaamd, kunnen tot 240 liters olie en voedingsvetten opslaan. Men
moet enkel zijn olie afgeven in een gesloten verpakking.
« Concreet zal er naast elke glasbol een Oliobox worden geplaatst. Dit moet het lozen van oliën
in de leidingen verminderen. De firma Quatra zal het regelmatig leegmaken garanderen alsook
het onderhoud rond de containers. De opgehaalde olie zal daarna omgezet worden in
biobrandstof » voegt de Schepen van openbare Netheid er aan toe.
Er wordt dus 100% van de gebruikte frituuroliën en vetten gerecycleerd. De plantaardige olie
wordt omgezet naar biodiesel, de frituurvet afval wordt in biogas omgezet. De verpakkingen,
meestal plastiek flessen, worden gereinigd en gerecycleerd. « Dit past in het kader van het
algemeen beleid van duurzame ontwikkeling van de Stad Brussel, het is namelijk onmisbaar om
een tweede leven te geven aan ons afval » legt Karine Lalieux uit.
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