
WOENSDAG 27 NOVEMBER 2019 MEETJESLAND LEIESTREEK 5

Te koop

Te huur

Nieuwbouw

Vind je nieuwe thuis op 
www.immoproxio.be

Je kent het vast wel. Je bent
op een festival of voetbalwed-
strijd met herbruikbare bekers. 
Je geeft een rondje en betaalt 
behalve bier of frisdrank ook de
waarborg op de bekers voor al 
je vrienden. Met andere woor-
den: een dure traktatie.

Wat daarna gebeurt, is min-
stens even herkenbaar. Ofwel 
gaat iemand anders van het ge-
zelschap om het volgende rond-
je met de bekers die hij of zij in-
ruilt. Ofwel verdwijnen de be-
kers in de massa. Gevolg: de 
betaler van het eerste rondje 
krijgt zijn waarborg zelden of 
nooit terug. Het is dé doorn in 
het oog bij het ecologische sys-
teem van herbruikbare bekers.

De oplossing voor deze erger-
nis komt uit Deinze. Goodless, 
een start-up van Sander Van 
Waes met kapitaal van onder-
nemer Rudi De Kerpel - tot vo-

rig jaar eigenaar van Eurotuin, 
onder meer in Deinze, komt nu 
met de oplossing. Met Goodless
ontwikkelde hij een nieuwe 
soort herbruikbare beker. De 
slimme bekers zijn gemaakt uit 
polypropyleen, 100% herbruik-
baar én voorzien van een chip. 
Bij elke betaling van een con-
sumptie wordt de SmartCup 
gekoppeld aan het persoonlijke 
account van de gebruiker.

Man van ideeën

Wanneer de beker leeg is en
gedeponeerd wordt in een zo-
genaamde collector of ‘Smart-
Bin’, krijgt de consument die 
het rondje betaalde automa-
tisch het tegoed teruggestort. 

De slimme vuilnisbak weet 
dankzij de chip wie de waar-
borg betaalde. Geen lange 
wachtrijen aan de bar, geen ex-
tra personeelskosten en vooral: 
geen plastic puinhoop meer. 

“We anticiperen met onze be-
kers op de nieuwe wetgeving 
die binnenkort van kracht gaat, 
maar ook op een maatschappe-
lijke evolutie”, zegt Sander Van 
Waes (29).  

Anderhalf miljoen

De jonge ondernemer is geen
techneut. Op zijn zestiende 
stopte hij met school en ging hij
in Ertvelde in de serres werken.
“Ik ben een man van ideeën”, 
zegt hij. “Mijn team zet  die 

ideeën in de praktijk om.” 
De ideeën hebben een con-

stante: ze hebben een ecologi-
sche insteek. “Mensen beseffen 
steeds meer dat we maar één 
planeet hebben. Het beeld van 
platgetrapt plastic na een eve-
nement hoort daar niet bij.” 
Volgens de jonge ondernemer 
gaat een Goodless-beker drie 
jaar mee en kan hij zo 450 weg-
werpbekers vervangen.

De afgelopen weken waren er
een aantal tests, en nu willen 
Van Waes en De Kerpel het sys-
teem op grote schaal uitrollen. 
“Tegen het einde van dit jaar 
zullen anderhalf miljoen bekers
een chip hebben”, zegt De Ker-
pel. “Grote evenementen mo-
gen ons dus zeker bellen.”

Sander Van Waes (29) hoopt grote festivals te overtuigen met ‘slimme’ Goodless

Deze Deinse beker maakt rondje 
trakteren weer wat goedkoper
Herbruikbare bekers op 
festivals zijn goed voor 
het milieu maar vaak 
slecht voor je portemon-
nee: wie trakteert, be-
taalt behalve de drank 
ook de waarborg op de be-
ker en krijgt die vaak niet
terug. ‘Goodless’ uit Dein-
ze  komt met de oplos-
sing. In de beker zit een 
chip, zodat de waarborg 
altijd terugkeert naar 
wie hem eerst betaalde.

DEINZE/NEVELE 

Rudi en Sander van Goodless 
presenteren de nieuwe 
herbruikbare beker met chip.
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De gemeente Wachtebeke
voorziet een bedrag van 72.000
euro voor uit te voeren werken
aan haar waterlopen in 2020.
Dat becijferde schepen Eddy
Heirwegh (Open VLD) tijdens
de jongste zitting. “Het gaat
hier om een voorlopige raming
van de uit te voeren werken aan
onze waterlopen van derde ca-
tegorie”, verduidelijkte de sche-
pen. “Deze bevinden zich in de
Polder van Moervaart en Zuid-
lede en in de Moerbekepolder.” 

De gemeenteraad keurde de
raming unaniem goed.   (red)

WACHTEBEKE 

Onderhoud waterlopen 
kost 72.000 euro

Schilder Martin Wallaert heeft
zijn nieuw atelier in Machelen-
aan-de-Leie geopend voor het gro-
te publiek. De kunstschilder ver-
huisde van het Biechtstoelke in de 
Karperstraat naar de art deco villa 
Ter Ide in de Dorpstraat. Er zijn 
recente werken van Wallaert zelf, 
nature art van Pappie D. en bron-
zen beelden van beeldhouwer Jan 
Desmarets te bewonderen. Op 
zondag zal het atelier open zijn tel-
kens van 14 tot 18 uur. Andere be-
zoeken kunnen op afspraak.  (lvh)

ZULTE 

Martin Wallaert 
opent nieuw atelier

Er komt tegen 2021 een hon-
denspeelweide in Lievegem. De 
gemeente reserveert daar 10.000
euro voor. Waar die komt, is nog 
niet duidelijk. “We zijn nog op 
zoek naar een locatie”, zegt sche-
pen van Dierenwelzijn Gerrit 
Van Brabandt (Open VLD).  (cte)

LIEVEGEM 

Plannen voor 
hondenspeelweide


