Klein Strand van Oostende – 29 augustus om 14u00

Brussel – 27 augustus 2009:

Persbericht

Groen evenement gebruikt en
recycleert voor 99% drankbekertjes
Milieuvriendelijke gesloten kring toepassing op The Big Ask Again.
The Big Ask Again zal als pilootproject dienst doen om duizenden
bioplastic (PLA) bekers via een innovatief proces te recycleren tot
nieuwe bekers. De biobekers komen dus niet terecht in een
composteringsinstallatie of stortplaats maar worden voor 99%
omgezet in grondstof voor nieuwe bekers.
Voor het evenement “The Big Ask Again” mikt men opnieuw op een groot
aantal toeschouwers (“The Big Ask” in augustus 2008 trok zesduizend
bezoekers op één dag).
Dit creëert onvermijdelijk een aanzienlijke
hoeveelheid afvalstoffen.
Zich bewust van dit probleem, hebben de
organisatoren (de klimaatcoalitie) besloten om samen met i-propeller de
ecologische gevolgen van het festival te verminderen.
Immers, i-propeller werkt samen met de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen
(FMiV) aan slimme innovaties die festivals “duurzamer” maken. i-propeller brengt de
afvalstroom van festivals in kaart, analyseert de volledige keten en betrekt
innovatieve bedrijven en methodes in het proces. Het evenement “The Big Ask
Again” zal als eerste “open en vrij toegankelijk” massa-evenement deelnemen aan
het pilootproject van i-propeller en FMiV voor het gebruik en de recylage van
bioplastiek drankbekers. In juli nam het Cactus festival ook al deel aan een
gelijkaardig experiment.

Het experiment : een nieuw recyclageproces voor bioplastiek (drankbekers)
Zaterdag 29 augustus worden alle drankjes geserveerd in bekers die de bijzondere
eigenschap hebben vervaardigd te zijn uit bioplastiek (PLA of Polylactic Acid). Dit is
een biopolymeer afkomstig van hernieuwbare grondstoffen zoals maïs of bieten. Er
zullen ruim 50.000 bioplastiek bekers circuleren in de handen van de duizenden
aanwezigen. Brouwerij Haacht (brouwer van o.a. Mystic fruitbieren) levert gratis
voor dit evenement biobekers voor de dranken
Het publiek zal sterk gesensibiliseerd worden om hun beker terug te brengen naar
een inzamelpunt voor drankbekers. Één beker is immers 10 eurocent waard.
Alle gebruikte bioplastiek (PLA) drankbekers worden slim ingezameld door de
organisatoren en vervolgens getransporteerd naar het bedrijf GALACTIC (gelegen in
België). Via haar innovatief procedé voor PLA-recyclage, genaamd LOOPLA® kan
men die bekertjes voor 99% recycleren tot de basisgrondstof (melkzuur) die nodig is
voor de aanmaak van nieuwe PLA bekertjes.
Zo wordt een kilo gebruikte drankbekertjes uit bioplastiek gerecycleerd tot 0,99 kg
bioplastiek voor de aanmaak van nieuwe drankbekertjes.
Opmerkelijk is de uiterste korte en efficiënte kringloop die opgezet wordt voor de
recyclage van de bioplastiek. Zo gebeurt de productie van de PLA drankbekertjes in
Spanje (voor Brouwerij Haacht) en Duitsland (Huhtamaki - Bioware) en de recyclage
ervan in België (Galactic).

Over The Big Ask Again
Bedoeling is om op zaterdagnamiddag vanaf 14.00 een gigantische dans-clip op te
nemen. Het thema van de clip zal duidelijk zijn. Wij dansen op de vulkaan. Geen
boodschap van defaitisme, maar een positieve, dynamische, swingende
waarschuwing. Een dansbetoging als het ware, ongeveer net 100 dagen voor
Kopenhagen.
Perscontact :
Jona de leye jona.de.leye@greenpeace.org 0496/26.31.91 (NL)
Elysabeth Loos elysabeth.loos@greenpeace.org 0496/16.15.89 (FR)
Over de klimaatcoalitie
De eerste ‘Big Ask’ clip werd gedragen door de Belgische ‘Friends of the Earth’ als
deel van hun internationale ‘Big Ask’ campagne, die in de UK, met Thom York zo
succesvol was geweest.
Voor de Big Ask van dit jaar slaan zowat alle milieu NGO's de handen in elkaar in de
Klimaat-coalitie. Greenpeace, WWF, Oxfam Solidariteit, BBL, Friends of The Earth…
Voor het eerst samen achter één project. Omdat het tijd is om de krachten te
verenigen. Dit is uniek.
perscontact: Jan Turf 02/282.17.36
Over i-propeller
i-propeller ontwikkelt nieuwe diensten die innovatief, sociaal en winstgevend zijn. ipropeller focust hierbij op belangrijke sociaal economische trends: de groeiende

vraag naar ethische en ecologische goederen en diensten, de vergrijzing, migratie,
inclusie en armoede.
i-propeller beheert tevens het Innovation & Action Lab, een kenniscentrum over
sociale business innovatie. Het Innovation & Action Lab is een incubator voor sociale
ondernemers, een werkplek voor academici en biedt dynamische vergaderruimte.
i-propeller is een spin-off van de KULeuven en heeft de Triodos Bank en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest als belangrijkste investeerders.
Perscontact : Toon Diegenant (0475/507.552)– tijdens big ask : Kris Moonen
(0485/527.198)
Over FMiV
De federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen is de koepel en de belangenbehartiger
van erkende organisaties actief in de sector van de festivals. De federatie telt als
organisatie de grootste festivals onder zijn leden en is in contact met de meer dan
280 muziekfestivals in Vlaanderen en Brussel. Het werkveld situeert zich op drie
terreinen : het festival, het zakelijke beeld en het sociaal overleg.
Perscontact: Serge Platel (0475 89 89 39)
Over Galactic
GALACTIC is een producent van melkzuur en derivaten hiervan en is wereldwijd
actief. Melkzuur vindt zijn toepassing in de voedingsmiddelen industrie en in de
zogenaamde "groene chemie". Melkzuur is een natuurlijk product dat door gisting
van suiker wordt verkregen. Het is 100% biologisch afbreekbaar.
GALACTIC heeft sterk geinvesteerd in de ontwikkeling van PLA. Dit is een
biopolymeer wordt uit 100% natuurlijke grondstoffen geproduceerd. Het LOOPLA®
concept zorgt ervoor dat gebruikte bioplastic weer wordt omgezet in zuiver melkzuur
waarmee het wederom voor de productie van PLA kan worden gebruikt. Hiermee
gaat er niets van de grondstoffen verloren."
Perscontact :
Ruud Peerbooms rpee@lactic.com 02/333.25.39 (NL)
Jonathan Willocq jwil@lactic.com 069/36.25.49 (FR)
Over Huhtamaki
Huhtamaki is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van service- en
flexibele verpakkingen. Onder de merknaam BioWare biedt Huhtamaki een volledig
disposableprogramma aan dat gemaakt is uit milieuvriendelijke materialen. Al meer
dan 5 jaar staat Huhtamaki bekend om haar bierbekers (gebruikt op diverse
Belgische evenementen) geproduceerd uit PLA. In de afgelopen jaren is het pakket
uitgebreid met vele andere produkten waaronder borden gemaakt uit papierpulp
(Chinet) en komposteerbare warme (!) dranken bekers.
Perscontact : Robert Middelkoop robert.middelkoop@de.huhtamaki.com

Over Mystic

Brouwerij Haacht is een nog écht Belgische, familiale en onafhankelijke brouwerij die
prat gaat op haar rijke traditie en haar eigenheid. Ze brouwt een ruim aanbod aan
kwaliteitsbieren, gaande van pils- (Primus) en fruitbieren (Mystic) tot speciaal(Keizer Karel) en abdijbieren (Tongerlo). Een gamma natuurlijke mineraalwaters en
frisdranken (Val, Pepsi), alsook een eigen koffiemerk (Fuerto) en een uitgebreid
assortiment wijnen vervolledigen het aanbod.
Als derde grootste brouwerij actief op de Belgische markt, neemt Brouwerij Haacht
haar verantwoordelijkheid tot een duurzame werking graag op. Haar intentie is dan
ook om in de komende jaren stap voor stap nóg verstandiger te gaan omspringen
met de invloed van haar werking op de ecologie.
www.haacht.com
www.primus.be

Perscontact : Parsifal Adriaens : 016/601501 parsifal.adriaens@haacht.com

