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Technologie verandert radicaal hoe afval 
wordt verzameld en behandeld. Maar de 
mate waarin innovatieve materialen en prak-
tijken toegepast worden, varieert significant 
naargelang de regio.

Door deelnemers van over heel Europa samen 
te brengen, tracht WINPOL de technologie- en 
informatiekloof te dichten. Door best practices 
en afvalbeleid toegankelijker te maken, draagt 
het project bij aan de vermindering van afval in 
Europese steden en regio’s.

Sinds juni 2018 werken negen partners samen 
om het gebruik van intelligente materialen en be-
leid bij het beheer van stedelijk afval te stimule-
ren: acht overheidsinstanties vertegenwoordigd 
door de steden Antwerpen (België), Drobeta Tur-
nu Severin (Roemenië), Heraklion (Griekenland), 
the county of Mehedinti (Roemenië), Kreta (Grie-
kenland), EMULSA (Spanje), Snaga (Slovenië), ERA 
(Malta) en ACR+ (BE) als adviespartner.

Intelligente systemen en beleid 
omtrent afvalbeheer

@winpol_EU

www.interregeurope.eu/winpol

info@winpol.eu

Vier en een half jaar kennisuitwisseling voor 
concrete verbeteringen op lokaal niveau

Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en 
Interreg Europe is niet aansprakelijk voor het gebruik dat kan 
worden gemaakt van de informatie in deze publicatie.

2018 2020 2022
Fase 1:
Interregionaal 
leerproces

Fase 2:
Implementatie

identificatie en uitwisseling 
van best practices, houden 
van studiebezoeken 
en organiseren van 
thematische seminars

Actieplannen 
omzetten naar 
de praktijk en 
monitoren van 
de resultaten

Het implementeren 
van die kennis 
in 6 concrete 
actieplannen

Delen van de 
oplossingen met 
andere Europese 
steden en regio’s



Van best practices ... … naar veranderingen op lokaal niveau

Actie 1: Ontwikkeling van een ondergronds 
afvalinzamelsysteem
Actie 2: Installeren van een klein mobiel 
recyclagepark in een voetgangerszone

Geïnspireerd door 19  A  C  D  E  

Maribor

Actie 1: Ontwikkelen van een net-
werk met 67 afvalinzamelingspunten
Actie 2: Creatie van 5 inzamelplat-
forms voor bouw- en sloopafval
Actie 3: Acties om huishoudelijk 
afval te beperken en voorkomen 
door opleidingen voor scholieren

Geïnspireerd door 02 17 18 B  G  H

Mehedinți County

Actie 1: Opzetten van apparatuur voor het 
verzamelen van data met betrekking tot  het 
ingezamelde bioafval in Heraklion
Actie 2: Ontwikkeling van een platform om 
afvalstromen te monitoren en bevoor-
radingsketen op gemeentelijk niveau te 
optimaliseren
Actie 3: Ontwikkeling van een platform om 
het afval van de Groene Punten op regio-
naal niveau te monitoren en gegevens te 
delen met gebruikers
Actie 4: Introductie van PAYT-systemen 
met financieringsmogelijkheden voor de 
gemeenten

Geïnspireerd door 03  08  10  13  14  F  G  H

Kreta

Actie 1: Implementeren van pay-as-you-
throw-systeem als piloot
Actie 2: Implementatie van een nieuw sys-
teem voor het inzamelen van maai- en snoei-
afval in de perifere en landelijke gebieden
Actie 3: Gebruik van een afvalperser om de 
dienstverlening in de CAS te verbeteren

Geïnspireerd door 16  18  25  C  D  E  

Gijón

Actie 1: Onderscheppingsapparatuur voor 
drijvend afval op zee (zee vuilbakken) en 
bijbehorende afvalmonitoring

Geïnspireerd door 10  D  

Malta

Ontdek de best practices in de 
WINPOL Good Practices Guide

A  – Gijón (ES)
B  – Maribor (SI)
C  – Imola (IT)
D  – Antwerpen (BE)

E  – Gent (BE)
F  – H2020 COLLECTORS
G  – LIFE-REthinkWASTE
H  – PAYT voor hotels in 

Hersonissos (GR)

STUDIEBEZOEKEN EN UITWISSELING
MET PROJECTEN

Actie 1: Ontwikkeling van een app voor 
burgers om te rapporteren over zwerf-
vuil op basis van beeldherkenning
Actie 2: Ontwikkeling van een app met 
betrekking tot ondergrondse sorteer-
straatjes die informatie geeft over de 
beschikbaarheid van containers en het 
gebruikersaccount
Actie 3: Het bevorderen van hergebruik 
van grofvuil dat anders zou worden 
verbrand

Geïnspireerd door 02  06  07  10

Antwerpen
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01 Toegangscontrole voor openbare voorzieningen (ES)

02 Online verbinding maken met gebruikers: Citizen app, 
kaart met duurzame bedrijven en Hergebruiksapp (ES)

03 Containersensoren voor geoptimaliseerde
afvalinzameling (GR)

04 Klantenportaal voor ingezameld grofvuil op de 
recyclageparken (BE)

05 Elektronische afsluiting van afvalcontainers en 
gebruikersinformatie (ES)

06 Informatie-gebaseerde afvalinzameling (NL)

07 Mobiele app voor het hergebruiken en recycleren
van grofvuil (BE)

08 Operationeel hulpprogramma en wegen van
afvalinzameling (ES)

09 Routeoptimalisatie voor afvalinzameling (SI)

10 Het delen van data met het publiek over afval en
grondstoffen

11 Slimme vuilbakken om altijd en overal te recycleren (MT)

12 Compacte afvalbakken op zonne-energie (MT)

13 Datacenter over afvalbeheer (PT)

14 Data warehouse over afvalbeheer (BE)

15 COOMIDA - Het verminderen van voedseloverschotten 
en voedselbehoeften (ES)

16 Van deur-tot-deur inzameling naar pay-as-you-throw (ES)

17 G’scheit feiern - Afvalvermindering op events
en fesitvals (AT)

18 Pay-as-you-throw om 80% recyclage te behalen (IT)

19 Pop-uprecyclageparken (BE)

20 Bewustwording rond plastic afval vergroten met de CAPS 
wedstrijd (RO)

21 Recycleservice 2025 - Een omgekeerd systeem van
inzameling voor restafval (NL)

22 Reuse Box - Een nieuw systeem voor het inzamelen van 
herbruikbare goederen (AT)

23 Tweede Kans - Hergebruik op marktplaatsen (SI)

24 Slim opvangsysteem om gebruikte bakolie te
optimaliseren voor biodiesel (GR)

25 De Collectie - Verbeteren van de inzameling van textiel (BE)

26 Behandeling van biologisch afbreekbaar afval (RO)


