Maatregelen Afval - Reduce, Reuse, Recycle
Wij hebben onze processen bekeken en we zijn gaan onderzoeken wat de beste mogelijkheden zijn zodat wij ervoor kunnen
zorgen dat we minder afval gaan produceren en het afval dat we produceren schoon inzamelen zodat het geschikt is voor
re-use of dat er een mono stroom is gecreëerd voor recycling. Wij gebruiken 100% groene netstroom.
Reduce:
• timetable allen in de app in plaats van print, afgelopen jaar was onze timetable al beschikbaar in Woov, dit jaar zal de
timetable alleen beschikbaar zijn in Woov
• er worden geen rietjes in drankjes geserveerd
• wij hanteren een sampling verbod
• personeel werkzaam op de evenementen moet zelf een bidon/beker meenemen om uit te drinken tijdens het event.
• De lichtmasten voor de terreinverlichting / calamiteitenroutes zijn voorzien van LED verlichting
• Verlichting in het podium is voorzien van 95% LED verlichting
• Alle stroomvoorzieningen maken gebruik van het vaste net (muv de lichtmasten langs de calamiteitenroutes, ivm de
veiligheid zijn deze niet aangesloten op het vaste net)
• Actief behoud van het terrein om schades te voorkomen
• Transporten worden zoveel als mogelijk gecombineerd (retourvrachten via andere evenementen)
• Eten wordt geserveerd met zo min mogelijk verpakkingen. Voorbeelden hiervan zijn: broodjes hamburger, kroket en
frikandel worden geserveerd op een servet ipv een bakje.
• Leveranciers mogen alleen
• Er wordt voor minimaal 80% gebruik gemaakt van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen
• Urine wordt zoveel mogelijk zuiver ingezameld en aangeleverd bij een verwerker tbv terugwinnen nutriënten
• Leveranciers: voldoen aan eisen milieuzones en minimaal Euro6(10) zowel vracht als bestelwagen
Reuse:
• wij huren onze materialen in (podium, tenten, barren)
• wij hergebruiken onze banners bij al onze evenementen (huisregels, bonnen hier te koop) ook de banners in het podium
worden hergebruikt bij onze andere evenementen
Recycle:
• Backstage komen er afvalpunten met 5 verschillende bakken te staan: glas, papier/karton, PMD, plastics bekers, restafval.
100% scheiding is de norm
• Frontstage komen er afvalpunten met 4 verschillende bakken te staan: papier/karton, PMD, plastic bekers en restafval met
duidelijke signing om bezoekers in te lichten.
• Doppen van flessen worden ingezameld en geschonken aan KNGF Blinde geleiden honden
• De de plastic bekers geldt een statiegeld systeem, 1 bon borg per beker. Bezoekers betalen de borg bij iedere bestellen en
krijgen de borg terug als ze bekers inleveren bij de bar. Ze kunnen de beker(s) ook bij de uitgang inleveren en dan krijgen ze
de betaalde borg terug. Op deze manier kunnen we de bekers 100% scheiden en aanbieden recycling.
• We hebben een afvalteam wat het goede voorbeeld geeft
• Het afvalteam zal ook bekers van het terrein verzamelen en scheiden
• We schenken alle drank uit in bekers zodat de bezoeker alle bekers die hij/zij gebruikt inlevert, zo zal er geen zwerfafval zijn
en kunnen wij zelf de afvalstromen scheiden
• Het is verboden om het terrein te verlaten met bekers.
• Eten wordt geserveerd op en met recyclebare materialen, frietzakjes en etensbakjes zijn van recyclebaar karton, vorkjes van
recyclebaar hout.
• Bij de kraampjes waar eten wordt verkocht staan afvalpunten met 4 verschillende bakken.

