Pleinorganisatoren verkleinen samen de Gentse Feesten
afvalberg met 1.650.000 plastieken bekers.
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Het zat eraan te komen en het is nu ook officieel: 5 grote organisatoren slaan de handen in
elkaar voor wat wellicht de grootste logistieke stunt van de Gentse Feesten in 2018 wordt.
Er komt voor het grootste deel van de Feesten één herbruikbare beker. Deze samenwerking
zal de overstap voor de bezoeker naar herbruikbare bekers alleen maar vergemakkelijken.
Wie een pint koopt op het ene plein, zal zonder problemen de beker kunnen inleveren op
een ander plein. De organisatoren stellen het gebruiksgemak voor de bezoeker dan ook
bovenaan. Bovendien zorgt de keuze voor één globaal systeem ervoor dat het ecologische
effect maximaal is. De deelnemende organisatoren zorgen hiermee voor een nooit eerder
gezien samenwerking op de Gentse Feesten
Hoe doe je dat? 1,65 miljoen bekers afwassen?
De voorbije jaren maakten reeds enkele pleinen de keuze voor herbruikbare bekers. Op die manier
werd reeds heel wat kennis opgebouwd rond alles wat
hierbij komt kijken: de waarborg, de afwas en de
communicatie naar het publiek, maar ook rond de
kosten die het gebruik van herbruikbare bekers met
zich meebrengt. Het stadsbestuur kondigde reeds
enkele jaren geleden aan dat 2018 het jaar zou zijn
waarin het gebruik van wegwerpbekers definitief
verboden wordt.
Het was voor de pleinorganisatoren al snel duidelijk
dat de Gentse Feesten baat hebben bij één globaal
bekersysteem. Scenario’s waarin bezoekers met
meerdere soorten bekers te maken kregen, met een
kluwen van verschillende waarborgsystemen en
uiteindelijk toch veel herbruikbare bekers in de vuilbak,
moesten absoluut worden vermeden. De
pleinorganisatoren sloegen daarom ongeveer een jaar
geleden aan het overleggen, op zoek naar de beste
setup voor één globaal systeem. Want hoe doe je dat,
meer dan 1,5 miljoen bekers verdelen, stockeren en
afwassen, en hoe organiseer je een globaal
waarborgsysteem? Dat laatste is geen evidentie, want
in tegenstelling tot vele andere stadsfestivals, zijn de Gentse Feesten een combinatie van vele
aparte organisaties.
Eén beker, één waarborg: simpel!
Verschillende mogelijke oplossingen werden grondig onderzocht, en bij de uiteindelijke keuze
stond het gebruiksgemak voor de bezoekers op de eerste plaats. Uiteindelijk kwamen Trefpunt
(Bij Sint-Jacobs en Baudelopark), Onder de Draak (Sint-Baafsplein), Polé Polé (Gras- en
Korenlei), Boomtown (Kouter) en de Vlasmarkt tot een concreet plan. Er komt voor deze
feestkernen dus één type herbruikbare beker (in drie formaten). Voor de beker wordt bij de
aankoop van een drankje 1 euro waarborg gevraagd. Deze waarborg krijg je terug bij de inlevering
van je beker. Je beker inleveren kan aan àlle togen van de deelnemende pleinen. Alle bekers
worden centraal afgewassen dus de bezoeker kan steeds rekenen op een perfect propere beker.

Een logistieke stunt
Achter dit eenvoudige systeem gaat een zware logistieke operatie schuil. De bekers worden
gehuurd van het Luikse bedrijf Ecocup, dat ook instaat voor de centrale afwas van alle bekers.
Ecocup zal permanent aanwezig zijn op de Gentse Feesten met een ploeg van meer dan 10
mensen, en zal dagelijks vanuit een centraal magazijn de pleinen bevoorraden met propere
bekers, en de gebruikte bekers ophalen voor de afwas. Naar schatting zullen meer dan 1,65
miljoen afwasbeurten nodig zijn. Voor een correcte afhandeling van de waarborgen onder de
organisatoren dient het verkeer van propere en vuile bekers exact te worden bijgehouden. Een
hele klus en ook voor Ecocup een uitdaging. Het bedrijf is echter niet aan zijn proefstuk toe. Eerder
leverden zij al deze diensten aan o.a. Best Kept Secret Festival (NL), Genk On Stage, Manifiesta,
Francofolies de Spa en vele andere.
Het milieu wint
Door een dergelijk globaal systeem wordt de ecologische win van de herbruikbare beker
maximaal: de afwas van de bekers gebeurt zowel op gebied van water-als energiegebruik
optimaal. Daarnaast worden de bekers van Ecocup voor vele evenementen in België en in het
buitenland gebruikt. Hoe meer een beker wordt gebruikt, hoe minder wegwerpbekers er in de
vuilbak belanden.
De organisatoren zorgen met dit project voor een mooie kers op de taart van de 175ste Gentse
Feesten: een dergelijk globaal bekersysteem op deze schaal is een unicum in Europa. Daarnaast
is ook deze vergaande samenwerking tussen de verschillende pleinorganisatoren nooit eerder
gezien. Of hoe concullega’s ook wel collega’s kunnen zijn.
Investering
Aan deze operatie hangt uiteraard een stevig prijskaartje. Het Gentse stadsbestuur verhoogde de
subsidies voor afvalpreventie substantieel, zodat de overgang naar herbruikbare bekers voor
iedereen een stuk draagbaarder wordt. De organisatoren zijn tevreden met deze steun, en hopen
dat de Stad het verbod op wegwerpbekers ook snel invoert voor andere evenementen op het
publieke domein, en ook de horeca verder responsabiliseert in dit dossier.
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