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ONZE AFVALBERG VERKLEINEN HANGT AF VAN 
ONZE CONSUMPTIEGEWOONTEN 

Als we spreken over afval, denken we natuurlijk aan de producten die we niet langer 
meer nodig hebben en die we weggooien, die we gescheiden laten ophalen of in de witte 
zak van het restafval stoppen. Dat afval vormt echter maar een klein gedeelte van al het 
afval dat werd geproduceerd tijdens de volledige levenscyclus van het product, van de 
productie tot het uiteindelijk verbruik ervan.

Een nieuwe gsm bijvoorbeeld weegt slechts enkele tientallen grammen, maar “verbergt” 
wel 30 kg aan diverse materialen, 75 kg aan afval en een uitstoot van 13,5 kg CO2. Het 
is dus niet enkel het voorwerp dat wordt “weggeworpen” dat als afval moet worden 
beschouwd: ook de vervaardiging en distributie ervan hebben aanzienlijke hoeveelheden 
materialen en energie gevergd en hebben geleid tot het ontstaan van heel wat afval.

De markt evolueert onophoudelijk en zet de consument aan tot steeds meer kopen: 
nieuwe technologische toepassingen die ervoor zorgen dat nochtans recente apparaten 
uit de mode raken (gsm’s, tv’s, computers, …), wegwerpproducten die voortdurend 
moeten worden vervangen, individuele, vaak oververpakte, kant-en-klaarmaaltijden, …

Al die producten hebben een “ecologische rugzak” die een aantal, meestal verborgen, 
gevolgen bevat voor het leefmilieu. Deze dragen in hoge mate bij tot de uitputting van de 
natuurlijke bronnen en aan de opwarming van het klimaat.

Vandaag kan ieder van ons, via eenvoudige dagdagelijkse gebaren, bijdragen tot een 
kwaliteitsvol leefmilieu. Door ons afval te recycleren i.p.v. het te verbranden, beschermen 
we onze natuurlijke bronnen en beperken we onze CO2-uitstoot. Maar het wijzigen van 
onze manier van consumeren heeft nog een veel grotere positieve impact. Overconsumptie 
vermijden, verpakkingen vermijden, kiezen voor stevige en duurzame consumptiegoederen, 
composteren, herstellen, delen, lenen, weggeven wat we niet meer nodig hebben, … 
allemaal gebaren waardoor we minder geld moeten uitgeven en de hoeveelheid afval die 
we produceren aanzienlijk kunnen verminderen. Dat noemen we “afvalpreventie”.

De 100 tips in deze brochure zullen u helpen slimme keuzes te maken die goed zijn voor 
uw portefeuille, gezondheid, genot en comfort, en die u tegelijk helpen het leefmilieu te 
beschermen.

Ik wens u veel leesgenot.
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest produceert jaarlijks 500.000 ton huisvuil (huishoudelijk en hiermee 

gelijkgesteld afval). Hiervan is 400.000 ton huishoudelijk afval, wat overeenstemt met ongeveer 400 kg/

persoon/jaar.

32,5%
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14,5%
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Organisch keuken- 
en tuinafval

Verpakkingen

Papier

Groot huisvuil

Huishoudtextiel (luiers,
vochtige doeken…)

Puin

Textiel

Hout

Elektrische en elektronische apparaten

Gevaarlijk afval

Andere

ONZE VUILNIS VANDAAG
= 400 KG/JAAR/INWONER

SAMENSTELLING VAN DE VUILNISZAK VAN DE BRUSSELSE GEZINNEN
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 Composteer uw keuken- en 
 tuinafval. Zie pagina 35

 Vermijd overtollige verpakking
 Zie pagina 13

 Bestrijd voedselverspilling
 Zie pagina 15

 Weiger reclame in uw brievenbus
 Zie pagina 25

 Koop tweedehands en schenk of verkoop
 oude spullen. Zie pagina 21

 Vermijd drankverpakkingen
 Zie pagina's 13 en 17

 Beperk het afdrukken van documenten en 
 het gebruik van papier. Zie pagina 31

 Zoek een alternatief voor weinig nuttige aankopen
 Zie pagina 9

 Gebruik herbruikbare luiers
 Zie pagina 19

 Vermijd giftig en gevaarlijk afval.
 Zie pagina 26

10 TIPS IN EEN OOGOPSLAG
OM UW AFVALPRODUCTIE MET BIJNA 100  KG/JAAR TE VERMINDEREN!
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WAAROM MOETEN 
WE MINDER AFVAL 
PRODUCEREN ?

1. VOOR ONSZELF

HET IS GOED VOOR ONZE GEZONDHEID
Minder afval en minder gevaarlijk afval produceren, 
betekent dat er minder verontreinigende stoffen in 
ons milieu terechtkomen. Dat resulteert in een betere 
lucht-, water- en bodemkwaliteit. Onze gezondheid 
heeft het er dus alleen maar baat bij.

HET IS GOED VOOR ONZE PORTEMONNEE
Door minder of minder vaak dingen te kopen, 
sparen we geld uit dat we dan naar believen aan 
andere activiteiten kunnen besteden.

HET MAAKT HET LEVEN EENVOUDIGER
Als we met mate kopen, hebben we ook niet te veel. 
Zo puilen onze kasten niet uit met allerlei spullen, 
kleding, enz. die we toch niet gebruiken of dragen, 
maar die wel heel wat plaats innemen. En ook de 
schoonmaak wordt hierdoor heel wat eenvoudiger.

HET GEEFT ONS EEN GOED GEVOEL
Door bewust aan te kopen, kunnen we de markt 
beïnvloeden en een bijdrage leveren aan de 
verbetering van de kwaliteit van ons leefmilieu. Zo 
ondernemen we dus iets voor onze planeet.

2. VOOR ONS GEWEST

DE VERVUILING
Het afvalbeheer zorgt voor heel wat vervuiling. We 
kunnen verschillende fasen onderscheiden. Eerst 
en vooral is er het vervoer: met een vrachtwagen 
voor de deur-aan-deurophalingen of met de 
auto wanneer we zelf iets naar het containerpark 
brengen. Daarna volgt de mechanische sortering 
en de recyclage of verbranding van het verzamelde 
afval. Het verbranden van afval veroorzaakt de 
uitstoot van diverse verontreinigende stoffen en 

van grote hoeveelheden CO2 (zo’n 11,5% van de 
emissies van het Gewest). Bovendien elimineert het 
verbrandingsproces niet alles. Zo blijft er van 1 kg 
afval bv. 200 g assen, 20 g vliegassen et 20 g nog 
verder te verwerken rookwasresten over.

DE ECONOMIE
De verwerking van afval kost veel geld. Door 
ons afval te sorteren, kunnen we op het 
verbrandingsproces sparen. Maar ook het 
transport en de recyclage van afvalstoffen gebeurt 
niet gratis. Daarom is het goedkoopste afval … het 
afval dat niet bestaat.

3. VOOR ONZE PLANEET

VOORALEER HET GEKOCHT WORDT, 
HEEFT EEN PRODUCT AL HEEL WAT AFVAL 
GEPRODUCEERD…
Vooraleer producten in onze handen terechtkomen, 
hebben ze al heel wat afval gegenereerd, namelijk 

!
Weggooien = betalen
•  Brussel produceert 2 miljoen ton afval per 

jaar.
•  Een inwoner van Brussel produceert 

gemiddeld 500 kg ‘huisvuil’ (huishoudelijk 
en hiermee gelijkgesteld afval) per jaar, 
waarvan ongeveer 400 kg van gezinnen 
afkomstig is en de rest van scholen, 
kleine handelszaken, kantoren, enz. .  
Verpakkingsafval is daarbij verantwoordelijk 
voor bijna 50% van het volume en 26% van 
het gewicht.
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door hun fabricage, vervoer of opslag. De 
hoeveelheid afval die producten op die manier 
produceren, is soms groter dan de hoeveelheid 
afval die ze aan het einde van hun leven opleveren.

… ALSOOK DE UITSTOOT VAN CO2

Het productieproces van de dingen die we kopen, 

Vervaardigd product ‘Verborgen’ hoeveelheid afval

1 tandenborstel 1,5 kg

1 kg aluminium 5 kg

1 gsm 75 kg

1 computer 1.500 kg

1 gouden ring 2.000 kg

100 KG MINDER PER JAAR!

Door ‘verstandig’ te kopen, minder te verspillen, 
verpakkingen en wegwerpproducten te 
vermijden, een tweede leven te geven aan tal 
van kledingstukken en voorwerpen, thuis te 
composteren, enz., kan elke Brusselaar zijn 
afvalproductie met 100 kg per jaar verminderen. 
Deze directe impact zal bovendien gepaard gaan 
met een tien keer grotere impact, met name op 
het vlak van grondstoffen en de uitstoot van 
CO2.

GOED OM WETEN

zorgt ook voor de uitstoot van CO2. Zo zijn de 
emissies die gegenereerd worden door de goederen 
die in België door inwoners, bedrijven, enz. verbruikt 
worden, verantwoordelijk voor 85% van onze totale 
uitstoot aan CO2. 

DE UITPUTTING VAN GRONDSTOFFEN
De fabricage van de producten die we verbruiken, 
impliceert het gebruik van energie en grondstoffen, 
grondstoffen die steeds vlugger riskeren uitgeput 
te geraken door de versnelling van onze huidige 
manier van consumeren en produceren. 

De gemiddelde hoeveelheid ‘huisvuil’ die een Brussels huishouden produceert is naar 
schatting 400 kg per persoon per jaar. Als we echter een globale balans opmaken van het 
door ons geproduceerde afval, komen we op een veel hoger cijfer uit. We moeten er dan 
immers het equivalent van 3.500 kg/pers./jaar (Europees gemiddelde) aan industrieel 
afval aan toevoegen, dat gegenereerd wordt door het fabricageproces van de producten 
die we verbruiken, om dan nog te zwijgen over al het afval dat met de ontginning van de 
benodigde grondstoffen gepaard gaat.

3500 
kg

400
kg

HET JAARLIJKS
AFVAL VAN
ELKE
BRUSSELAAR

Het afval afkomstig
van de fabricage
van de door ons
gekochte producten

Hetgeen we
zelf weggooien
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PREVENTIE PRIMEERT

Een Europese richtlijn legt een hiërarchie 

vast met betrekking tot het beheer van 

afvalstoffen. Deze hiërarchie geldt ook 

in het Afvalstoffenplan van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en ziet er als volgt uit.

1. PREVENTIE

• Non-productie of vermindering aan de bron: 
nadenken vooraleer iets te kopen en alleen kopen 
wat echt nodig is.

•  Hergebruik van producten: producten een 
tweede leven geven door ze weg te schenken of 
te verkopen.

•  Individueel of wijkcomposteren: organisch afval 
(of organische bijproducten) niet in het afvalinza-
melingscircuit terecht laten komen, maar er zelf 
meststof van maken door het te composteren.

2. VOORBEREIDING VOOR HERGEBRUIK

Controleren, reinigen en repareren van producten 
die afval zijn geworden, opdat ze hergebruikt 
kunnen worden zonder verdere voorbehandeling.

3. RECYCLAGE

Veranderen van goederen die afval zijn geworden, 
in grondstoffen voor de productie van nieuwe 
materialen of het composteren van organisch afval 
via biomethanisatie.

4. ANDERE NUTTIGE TOEPASSING

Verbranden van afval met een grote energieterug-
winning.

5. VERWIJDERING

Verbranden van afval zonder of met een geringe 
energieterugwinning, of storten van afval. Dat is 
iets wat pas in allerlaatste instantie overwogen mag 
worden, want ook het meest schadelijk voor het 
milieu.

VOORBEELD
Als u een nieuw kledingstuk wilt kopen :

•  Denk na over de vraag of u het kledingstuk echt 
nodig hebt. Dat is de ‘preventie aan de bron’.

•  Hebt u het nodig, opteer dan voor iets 
tweedehands. Dat is ‘hergebruik’.

•  En schenk of verkoop uw oude outfit: 
‘voorbereiding voor hergebruik’.

•  Is uw oude outfit onbruikbaar geworden, 
breng het dan naar een inzamelpunt voor 
oude kledingsstukken. Het zal bv. verwerkt 
worden tot doeken of isolatievilt. Dat is 
‘recyclage’.

•  Een gedeelte van uw plastic afval (blauwe 
zak) zal gebruikt worden om er nieuwe 
kledingsstukken van te maken. Ook dat is 
afval recycleren.

•  Als er geen enkele manier meer is om uw 
oude kledingstukken nog te recupereren 
en als u ze in de witte zak hebt gegooid, 
belanden ze in de verbrandingsoven. Men 
spreekt dan van ‘energieterugwinning’ 
indien de verbrandingsoven aan bepaalde 
energieprestatiecriteria voldoet.

•  Als u in een regio woont die niet over een 
verbrandingsoven beschikt, zal uw oud 
textiel op de vuilnisbelt terechtkomen. Dat is 
‘verwijdering’.
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Onze maatschappij spoort ons aan om 

voortdurend meer te consumeren, producten 

te verbruiken die we steeds vlugger moeten 

weggooien. Dat kost handenvol geld en is 

op termijn niet houdbaar voor ons milieu. 

Nochtans hangt geluk niet af van het bezitten 

van altijd maar de nieuwste snufjes … Aarzel 

niet om de voorkeur te geven aan creativiteit, 

verbeelding en charme! 

EERST NADENKEN 
VOORALEER TE KOPEN

1/ GA NA WAT U ECHT NODIG HEBT
Een gloednieuwe gsm kopen om mee te bellen, 
terwijl uw oude nog perfect werkt? Een extra paar 
schoenen aanschaffen, terwijl uw schoenenkast 
al uitpuilt? Een duur stuk speelgoed aan uw kind 
cadeau doen, terwijl u op voorhand weet dat het er 
maar drie keer mee zal spelen? Stel uzelf daarom 
de vraag ‘Heb ik dit wel echt nodig?’ vooraleer u 
iets koopt.  

2/ DOE HET ZELF
Zelf uw boterhammen, yoghurt en slaatjes klaarma-
ken in plaats van alles ‘kant-en-klaar’ te kopen, zelf 
een oud meubelstuk opknappen of uw fiets repare-
ren, uw eigen verzorgingsproducten vervaardigen, 
breien, groenten kweken, zelf speelgoed, verkleed-
materiaal, juwelen, decoratievoorwerpen, jam, enz. 
maken, zijn geen dingen die enkel maar in een ver 
verleden thuishoren. Integendeel. Door dit te doen, 
zult u opnieuw ontdekken hoe leuk het is om uw 
creativiteit en verbeelding te laten werken, zelf din-
gen te creëren, enz.

3/ DEEL MET ANDEREN
Doe-het-zelf- of tuingereedschap, boeken, cd’s en 
dvd’s, speelgoed, kleine elektrische huishoudappa-
raten (zoals het vermaarde fonduestel dat u hooguit 

2 keer per jaar gebruikt), babyspullen, enz. Er zijn 
zoveel voorwerpen die u met de glimlach met ande-
ren kunt delen of die u samen met ouders, vrienden 
of buren kunt aankopen. Het heeft immers geen zin 
dat iedereen zelf dingen bezit, die hij of zij maar spo-
radisch gebruikt. 

4/ LEEN UW SPULLEN UIT, VERHUUR ZE OF 
DOE EEN BEROEP OP DIENSTEN
Voor erg bescheiden bedragen kunt u tal van 
voorwerpen van openbare instanties (bibliotheken, 
mediatheken, enz.) uitlenen of in doe-het-zelfwinkels, 
videotheken, enz. huren. U kunt zelfs fietsen en auto’s 
huren op regelmatige  basis (autodelen, fietsverhuur, 
enz.). Verder zijn er tal van diensten waarop u een 
beroep kunt doen (tuiniers, strijkateliers, enz.). Het zal 
u geld en ruimte helpen besparen.

5/ KWEEK ZELF
Kweek zelf, indien mogelijk, uw eigen groenten en 
fruit: het zal u verse, lekkere en goedkope producten 
opleveren die beter smaken dan degene die u in de 
winkel kunt vinden. Die werden immers eerst nog 
behandeld, vervoerd en opgeslagen, vooraleer ze 
daar werden uitgestald. Zelfs als u alleen maar over 
een terras beschikt, kunt u er bloembakken met 
kruiden, specerijen en zelfs bepaalde groenten op 
plaatsen (sla, kervel, kruidkers, tuinkers, raketsla, 
enz.).

Toenemende consumptie

Tussen 1990 en 2005 is de totale consumptie van 
de Belgische gezinnen met 25% toegenomen. 
Bovendien is de kans reëel dat onze consumptie 
tegen 2030 nog zal verdubbelen, als we onze 
consumptiegewoonten niet aanpassen. 

GOED OM WETEN
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 ‘NIET-WINKELDAG’

De Niet-winkeldag wordt in Europa op de laatste zaterdag van de maand november georganiseerd. De 
bedoeling is om die dag alle aankopen tot een minimum te beperken en de aandacht te vestigen op de 
consumptieoverdaad en de sociale, economische en ecologische gevolgen van de consumptiedrang 
van de rijke landen voor onze hele planeet. 

‘VRIJWILLIGE EENVOUD’

De ‘vrijwillige eenvoud’ is een filosofie die ons ertoe wil aansporen om onze materiële consumptie te 
verminderen en meer belang te hechten aan banden dan aan ‘bezittingen’, om aldus onze ecologische 
voetafdruk te verkleinen. Concreet gaat het om een voor iedereen toegankelijke levenskeuze om ons 
huis minder vol te proppen met consumptiegoederen, en ons zo meer leefruimte te gunnen. De tijd die 
we daarmee winnen, kunnen we gebruiken om ons levenstempo te vertragen en in sociale banden te 
investeren. Iets wat onze gezondheid en leefomgeving alleen maar ten goede zal komen!
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HERSTELLEN EN 
HERGEBRUIKEN

Bepaalde meubels, snuisterijen, kledingstukken 

of elektrische huishoudapparaten voldoen niet 

meer aan onze wensen of zijn beschadigd? Vaak 

kunnen we deze voorwerpen nog een tweede 

leven bezorgen. Soms volstaat een eenvoudige 

reparatie. Of waarom er niet iemand plezier 

mee doen of het verkopen en er zo nog iets aan 

verdienen, in plaats van het weg te gooien?

6/ HERSTEL
In tal van gevallen loont iets repareren nog de moei-
te, zowel voor het milieu als onze portemonnee. 
Niet alleen kleine werkplaatsen of elektriciteits- of 
elektronicawinkels kunnen ons daarmee helpen 
wanneer we het zelf niet kunnen, maar ook schoen-
makers, klusjesmannen die met dienstencheques 
betaald kunnen worden, naaisters, enz. Voldoende 
mogelijkheden dus om de levensduur van wat u 
al bezit, te verlengen, zonder het weg te moeten 
gooien en iets nieuws te moeten kopen. En voordat 
u een nieuw toestel koopt (elektro, hifi, enz.), doet 
u er best aan om na te gaan of het toestel dat u op 
het oog hebt gerepareerd kan worden als het stuk 
is, en of de handelaar dan over de nodige wissel-
stukken (serviceafdeling) beschikt. Op het einde van 
deze brochure (bij ‘Meer informatie’) vindt u tips om 
hersteldiensten te vinden.

7/ SCHENK WEG OF VERKOOP 
TWEEDEHANDS
Markten, rommelmarkten, organisaties van de 
sociale economie (zoals Spullenhulp), maar ook 
e-bay, Troc international, Cash converters, enz. 
zijn stuk voor stuk actoren die allerlei soorten 
ruiltransacties organiseren. Via deze kanalen kunt u 
dan ook tal van producten tegen interessante prijzen 
kopen, ruilen of verkopen. En het is niet alleen een 
manier om gouden zaken te doen, maar het biedt u 
ook de mogelijkheid om de meubels, kledingstukken 
of andere voorwerpen die u wilt kopen … of die u 
niet meer wenst, een tweede leven te geven. Ook 
hiervoor vindt u op het einde van deze brochure (bij 
‘Meer informatie’) enkele goede adresjes.
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BOODSCHAPPEN DOEN

In 1960 bestond het aanbod van een kruidenier 

uit 2.000 producten. Vandaag telt het 

assortiment van een supermarkt meer dan 

15.000 producten. Het wordt steeds moeilijker 

om een keuze te maken en intussen worden we 

door aanbiedingen aangespoord om almaar 

meer te kopen. Hieronder enkele tips om 

het kiezen te vereenvoudigen, verspilling te 

vermijden en, bij het boodschappen doen, de 

hoeveelheid afval te beperken. 

VERSTANDIG KOPEN

8/ MAAK EEN BOODSCHAPPENLIJSTJE
Beslis wat u wilt klaarmaken, vóór u uw 
boodschappen doet. Stel menu’s samen 
(bijvoorbeeld voor een hele week), houd daarbij 
rekening met het aantal personen waarvoor gekookt 
moet worden, en ga nadien na welke hoeveelheden 
u exact nodig hebt. Misschien hebt u al een aantal 
ingrediënten in uw kast, koelkast of diepvriezer 
staan? Een boodschappenlijst zal u in elk geval 
helpen om de juiste hoeveelheden en alleen die 
dingen te kopen die u echt nodig hebt.

9/ KOOP MINDER EN VAKER
Heel wat voedingswaren hebben er alle baat bij 
om vers gegeten te worden. Het is bijgevolg beter 
om deze voedingsmiddelen regelmatig in kleine 
hoeveelheden aan te kopen om ze vervolgens snel 
te consumeren. Zo voorkomt u verlies en verspilling 
en het zal zeker beter smaken.

10/ HOED U VOOR AANBIEDINGEN
Let op met ‘superaanbiedingen’ van verse 
voedingswaren die u ertoe aansporen om onnodig 
grote hoeveelheden te kopen… om ze dan 
uiteindelijk vaak in de witte zak te zien belanden. 
Het klopt natuurlijk dat bepaalde voedingsmiddelen 
ingevroren kunnen worden, maar dan moet u wel 
de prijs voor hun (energie)verbruik meetellen. Tenzij 
u er dingen mee klaarmaakt die lang goed blijven 
(jam, gekonfijte bereidingen, siropen, sauzen, enz.), 
is het altijd beter om verse voedingsmiddelen snel 
te consumeren.

11/ KOOP TWEEDEHANDS
Een heleboel voorwerpen kunt u tweedehands 
kopen, zoals kleding, cd’s, dvd’s, boeken, elektrische 
huishoudapparaten, meubels, decoratievoorwerpen 
of informaticamateriaal. Zo kunt u uw inrichting een 
persoonlijke toets geven en ontziet u de natuurlijke 
rijkdommen van onze planeet… om dan nog te 
zwijgen over het geld dat u ermee uitspaart. In 
Brussel bestaan er tal van tweedehands winkels. 
Om te weten waar u ze kunt vinden, surft u gewoon 
naar: www.leefmilieubrussel.be > Particulieren > 
Mijn aankopen > Koop tweedehands.

12/ KOOP ECOLOGISCH EN DUURZAAM
Er bestaan verschillende pictogrammen waaraan 
u duurzame producten kunt herkennen. De 
officiële ecolabels kijken daarbij naar de volledige 
levenscyclus van het product. Producten met een 
ecolabel hebben een geringere impact op het 
milieu. Meer informatie over en een overzicht van 
de verschillende labels vindt u op www.labelinfo.be. 
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VERSPILLING VERMIJDEN

13/ CONTROLEER DE VERVALDATA
Controleer de vervaldata van de producten in 
de winkel. Let op: er is een verschil tussen de 
vermelding: “ten minste houdbaar tot”, wat betekent 
dat het product nog gebruikt kan worden na de 
vermelde datum, tenzij er zichtbare tekenen van 
bederf zouden zijn, en de vermelding “te gebruiken 
tot …”, wat betekent dat u het product na deze 
datum best weggooit.

14/ RESPECTEER DE KOUDEKETEN
Koop diepgevroren producten altijd nadat u uw 
andere aankopen hebt gedaan, net voor u naar 
de kassa gaat, en vervoer ze in een herbruikbare 
diepvrieszak. Vergeet niet dat eenmaal ontdooid, 
een diepgevroren product zonder bereid te zijn 
geweest, niet opnieuw ingevroren mag worden 
(omwille van het bacteriële risico). Door de 
koudeketen te respecteren, voorkomt u het bederf 
van voedingswaren (en dus eventuele vergiftigingen) 
en voedselverspilling.

Onze vuilnisbakken bevatten heel wat 

verpakkingsmateriaal

Meer dan 50% van de op de markt gebrachte 
verpakkingen zijn bestemd voor drank. 
Meestal gaat het om plastic. Drie uitgepakte 
boodschappentassen van de supermarkt 
leveren één volle zak verpakkingsafval op, 
verpakkingsafval dat rechtstreeks in de witte 
of blauwe zak terechtkomt. Nochtans kunnen 
statiegeldflessen tot 60 keer hergebruikt worden 
en zijn PET-flessen tot 25 keer herbruikbaar.

GOED OM WETEN

OVERTOLLIGE VERPAKKING VERMIJDEN

15/ KOOP DRANK IN STATIEGELDFLESSEN
Frisdranken, wijnen, bieren, bepaalde sappen 
en bepaalde soorten water zijn vaak verkrijgbaar 
in statiegeldverpakkingen. Ze bestaan in glas of 
plastic en u kunt ze herkennen aan onderstaande 
logo’s die aangeven dat de ‘lege fles’ naar de 
winkel teruggebracht kan worden om te worden 
hergebruikt. De prijs die u voor de verpakking 
betaalt omvat ook een waarborg: die wordt u 
terugbetaald wanneer u de lege fles aan uw winkel 
of leverancier terugbezorgt. Hetzelfde geldt voor de 
bakken waarin dergelijke flessen worden verkocht.

16/ VERMIJD ‘OVERVERPAKKING’
Bij heel wat voedingsmiddelen is de verpakking 
samengesteld uit verschillende lagen, en staat het 
totale verpakte volume niet in verhouding tot de 
inhoud. Vooral tijdens de feestdagen zijn sommige 
verpakkingen compleet overdreven. Maar u betaalt 
ze wel. Bij sommige voedingsproducten kan de 
verpakking 20% van de prijs van het product 
vertegenwoordigen. Vermijd ook afzonderlijk 
verpakte producten (koeken, yoghurt, drank, 
vochtige zakdoekjes, cosmeticadoekjes, enz.), tenzij 
u daarmee aan een reële behoefte tegemoetkomt 
en voedselverspilling voorkomt.  

17/ GEEF DE VOORKEUR AAN NAVULLINGEN
Dergelijke navullingen zijn voornamelijk verkrijgbaar 
voor cosmetica- en onderhoudsproducten. Het 
zijn ‘lichtere’ verpakkingen met een vaak grotere 
inhoud en worden bijvoorbeeld aangeboden in de 
vorm van ‘zakjes’ (van plastic of een combinatie 
van meerdere materialen) voor shampoo, vloeibare 
zeep, talkpoeder, cosmeticadoekjes, vloeibare 
wasmiddelen, wasverzachters, enz. Dankzij deze 
verpakkingen kunt u de oorspronkelijke fles opnieuw 
gebruiken.
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DUURZAAM VERVOEREN

18/ WEIGER WEGWERPZAKKEN
Vervoer uw aankopen in herbruikbare zakken, 
plooibakken, caddies, manden, rugzakken, enz. 
De kleinhandelszaken bieden echter niet altijd 
herbruikbare zakken aan, zoals de grootwarenhuizen 
dat doen. Om uw herbruikbare zak, tas of bak 
zeker niet te vergeten, legt u deze best op een 
strategische plaats, bv. bij uw handtas, in de koffer 
van de wagen, in uw hal, enz.

Véronique Vandevelde (Jette):

‘Ik krijg felicitaties van mijn bakker’  

“Ik houd ervan om mijn boodschappen in buurtwinkels te doen: bij de kruidenier, 
de bakker, de slager, enz. In mijn handtas heb ik altijd een herbruikbare stoffen 
zak zitten, en ik heb gemerkt dat een aantal handelaars me al automatisch 
geen wegwerpzak meer aanbieden. Sommigen van hen feliciteren me zelfs.”

!
Minder verpakt = 42% goedkoper
Een studie van het BODC (Brussels 
Observatorium voor Duurzame Consumptie) 
van 2008 leverde een aantal verrassende 
resultaten op. Voor 13 categorieën van 
producten werd een boodschappenwagentje 
met een ‘minimum aan verpakkingsafval’ en een 
boodschappenwagentje met een ‘maximum 
aan verpakkingsafval’ samengesteld.

En wat bleek? Niet alleen was het mogelijk om, 
voor dezelfde soorten van aankopen 10 keer 
minder verpakkingsafval te bekomen, maar 
bovendien bleek het boodschappenwagentje 
met een minimum aan verpakkingsafval ook 
42% goedkoper te zijn dan dat met een 
maximum aan verpakkingsafval.

De gemiddelde consumptie van een gezin 
van 4 personen in de loop van een jaar

Verpakkings-
materiaal

Prijs van de 
aankopen

Aankopen 
maximum 
verpak-

kingsafval
200 kg 5.574 euro

Aankopen 
minimum 
verpak-

kingsafval
18 kg 3.229 euro

Besparing 2.345 euro
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ETEN

Het gewicht van onze witte vuilniszak bestaat 

gemiddeld voor 12% uit voedingswaren, 

waaronder restjes van maaltijden, maar ook 

nog perfect intacte etenswaren. Op een jaar tijd 

komt dat erop neer dat, per persoon, 15 kg aan 

voedingswaren in de vuilniszak verdwijnen. 

Door een beetje op te letten, kunnen we dat 

aandeel met 80% verminderen. Zo sparen 

we niet alleen aanzienlijk wat geld uit, maar 

verbruiken we ook minder grondstoffen en 

verminderen we tegelijkertijd de hoeveelheid 

afval die in de verbrandingsoven terechtkomt.

VERSPILLING VERMIJDEN

19/ BEREID DE JUISTE HOEVEELHEDEN
We hebben de neiging om altijd ietsje ‘te veel’ klaar 
te maken wanneer we koken. Dat levert ons ‘restjes’ 
op, waar we nog maar moeilijk iets mee kunnen 
doen en die dan ook in de witte zak verdwijnen. 
Maar op die manier komen er, over een bepaalde 
periode bekeken, kilo’s voedsel waar niks mis mee 
is, bij het huishoudelijke afval terecht. Een oplossing: 
stem de hoeveelheden die u bereidt beter af op de 
daadwerkelijke behoeften (bijvoorbeeld op basis 
van de dagelijks voor de gezondheid aanbevolen 
hoeveelheden), doseer alles correct en, indien 
nodig, weeg de ingrediënten van uw gerechten af.

20/ GEBRUIK DE KOELKAST OP DE JUISTE 
MANIER
Een foutief gebruik van de koelkast kan 
voedingsmiddelen doen bederven en hierdoor 
eveneens een bron van verspilling vormen. De 
meeste koelkasten zijn opgedeeld in verschillende 
temperatuurzones die van +/- 0 tot 10°C gaan en 
voor de bewaring van specifieke voedingswaren 
bestemd zijn (zie de illustratie op de volgende 
pagina). De plaats van de meest koude zones kan 
echter van model tot model verschillen. Raadpleeg 
daarom uw handleiding. Een andere mogelijkheid is 
om een thermometer in een glas water op de door 
u gekozen plaats gedurende ten minste één nacht 
te laten staan.

Niet verloren - maar gewonnen - brood!

In CO2-equivalent stemt een volledig brood 
overeen met het laten branden van een lamp van 
60 W gedurende 32 uur of het twee keer laten 
draaien van een vaatwasser. Om te vermijden dat 
u het moet weggooien, kunt u hard brood ook 
gebruiken voor de bereiding van verschillende 
recepten zoals paneermeel, croque-monsieurs, 
verloren brood, bruschetta of onze befaamde 
Brusselse ‘bodding’.

GOED OM WETEN
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21/ NODIG UIT, BEREID EN BEWAAR
Het is niet altijd gemakkelijk om op voorhand precies 
te voorzien wie er blijft eten. Als u met ‘restjes’ blijft 
zitten, zijn er echter verschillende mogelijkheden: 
ofwel nodigt u familie of vrienden uit, ofwel bereidt 
u de restjes voor een maaltijd de volgende dag, 
ofwel vriest u ze in afzonderlijke porties in voor 
later. Voor het bereiden van restjes raden we u ook 
onze praktische fiches over voeding aan, die u kunt 
vinden op www.leefmilieubrussel.be > Particulieren 
> Mijn voeding > Stop verspilling. Verder kunt u ook 
verschillende recepten vinden op nl.observ.be > 
Onze dossiers > Voeding.

22/ GEBRUIK BEWAARDOZEN
Om te voorkomen dat voedingsmiddelen snel 
bederven, geurtjes beginnen verspreiden of elkaars 
smaak beïnvloeden, is het beter om ze te verpakken 
vooraleer u ze in de koelkast plaatst.
Gebruik daarvoor herbruikbare bewaardozen in 
plaats van het gebruikelijke wegwerpmateriaal : 
plastic zakjes of plastic- of aluminiumfolie.

23/ MAAK ALLES GOED LEEG
Potten met choco of mayonaise, tetrabrik met room 
of tomatenpuree, flessen yoghurt of dozen wijn, we 
zouden er versteld van staan als we wisten wat er 
in deze verpakkingen doorgaans nog achterblijft. 
Duw deze verpakkingen dan ook goed plat, maak 
ze volledig leeg, schraap ze uit, snijd ze in stukjes, 
kortom, doe al het mogelijke om niets verloren te 
laten gaan. 

WELKE VOEDINGSWAREN HOREN 
THUIS IN WELKE ZONE* VAN DE 
KOELKAST ? 

• Gematigde zone (6-10°C):  
eieren, melk, boter, vers fruit en groenten, 
drank, sauzen, geopende dozen vruchtensap, 
kaas.

• Frisse zone (4-6°C):  
zuivelproducten, verse kaas, gekookte fruit en 
groenten, huisbereide maaltijden.

• Koude zone (<4°C):  
vlees, gevogelte, vis, fijne vleeswaren, room, 
melkhoudende desserts, verpakte salades, 
vers vruchtensap, traiteurgerechten, producten 
die aan het ontdooien zijn.

• Variabele zone (deur):  
drank...

(*) Plaats van de zone : na te kijken in de 
 gebruiksaanwijzing van het toestel

GOED OM WETEN
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Bénédicte Van Den Eynde (Jette):

“Kraantjeswater: 100 à 300 keer goedkoper”

“Ons gezin telt vijf leden en we drinken allemaal kraantjeswater. We gebruiken 
een speciale karaf met filter, zodat de kalk en andere onzuiverheden die zich in 
het water bevinden, eruit verwijderd worden en de typische geur van stadswater 
verdwijnt. Ook een thee smaakt veel beter met dit ontkalkte water.”

24. MAAK UW KASTEN EN KOELKAST 
SCHOON
Om de verspreiding van bacteriën te voorkomen, 
zou een koelkast idealiter één keer per maand 
schoongemaakt moeten worden. Het apparaat, 
de verschillende rekjes en de bakken moeten dan 
met wat lauw water met een beetje afwasmiddel 
afgewassen worden. Beter is om hiervoor in water 
verdund natriumcarbonaat te gebruiken. Verder 
kunnen we van de gelegenheid ook gebruikmaken 
om de inhoud van onze kasten na te kijken en de 
vervaldatum van de voedingsmiddelen die we erin 
aantreffen, te controleren. Zodra die datum in zicht 
komt, moeten we de consumptie ervan voorzien, 
zodat we ze niet hoeven weg te gooien. 

DE VOORKEUR GEVEN AAN DE INHOUD

25/ DRINK KRAANTJESWATER
Het drinken van kraantjeswater biedt alleen maar 
voordelen: het is perfect gezond, de kwaliteit ervan 
wordt strikt gecontroleerd en het is rijk aan calcium. 
Bovendien is het 100 tot 300 keer goedkoper dan 
flessenwater en vermijdt u vervoer, opslag en afval. 

Ruikt het of smaakt het een beetje naar chloor, 
vul dan een karaf en laat die enkele minuten in 
de koelkast staan, of gebruik een kruik met filter 
(vergeet in dat geval niet om de filter regelmatig 
te vervangen om de verspreiding van bacteriën te 
voorkomen). U kunt ook enkele druppels citroen, 
verse muntblaadjes of een beetje siroop aan het 
water toevoegen.

26/ KOOP PER SNEETJES OF IN BULK
Koop vlees, vis en kaas per stuk of in sneetjes: zo 
kunt u precies de hoeveelheid kopen die u nodig 
hebt en voorkomt u het gebruik van onnodige en 
niet-recycleerbare verpakkingen. Weeg in een 
grootwarenhuis elk stuk fruit en groente apart en 
leg alle stukken vervolgens in uw herbruikbare zak, 
waarop u de verschillende labels van het wegen 
kleeft. Als u alleen maar een komkommer, een 
paprika of een courgette nodig hebt, kleef het label 
dan rechtstreeks op de groente. Zo vermijdt u het 
gebruik van heel wat verpakkingen!

‘UIT’ ETEN GAAN

27/ VRAAG EEN ‘DOGGY BAG’
Soms zijn onze ogen groter dan onze maag. 
Aarzel daarom op restaurant zeker niet om de 
restauranthouder een ‘doggy bag’ (letterlijk: ‘een 
hondenzakje’) te vragen. Op die manier kunt u de 
restjes de volgende dag nog opeten, want als u ze 
ter plaatse achterlaat, belanden ze toch rechtstreeks 
in de vuilnisbak. Indien u een aluminium doosje 
meekreeg voor uw restjes, kunt u dat later nog 
gebruiken in uw eigen keuken. Op die manier slaat 
u dus twee vliegen in één klap. 
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ZICH VERZORGEN

Voor onze eigen dagelijkse hygiëne en kleding 

gebruiken we een heleboel producten en kle-

dingstukken die we tegenwoordig veeleer als 

‘verbruiks-’ dan als ‘gebruiksvoorwerpen’ be-

schouwen. Maar dat neemt niet weg dat er ook 

andere, even doeltreffende mogelijkheden op 

het vlak van hygiëne en verzorging bestaan, 

zoals ‘duurzame’, navulbare producten, of 

het uitwisselen en herontdekken van kleding-  

stukken, kortom een oneindige waaier aan 

ideeën voor een trendy uitzicht! 

LICHAAMSVERZORGING

28/ GEEF DE VOORKEUR AAN DUURZAME 
PRODUCTEN
Scheermesjes, papieren zakdoekjes, vochtige 
tissues, papieren handdoeken, enz., het zijn stuk 
voor stuk producten die geproduceerd, vervoerd, 
gebruikt en onmiddellijk weggegooid worden. Die 
hele keten heeft zware gevolgen voor het milieu. 
Nochtans kunnen we de impact ervan aanzienlijk 
verminderen door duurzame producten te 
gebruiken, zoals scheerapparaten met vervangbare 
mesjes, stoffen zakdoeken, herbruikbare doekjes 
en handdoeken van wasbaar textiel, enz.

29/ GEEF DE VOORKEUR AAN STUKKEN 
ZEEP
Stukken zeep zijn even efficiënt als vloeibare zeep 
of gels die in dure plastic flessen verpakt worden en 
waarvan de verpakking vaak in de vuilnisbak belandt. 
Stukken zeep zijn bovendien niet alleen verkrijgbaar 
in een oneindig aantal variaties met veel subtielere 
en originelere parfums dan hun vloeibare varianten, 
maar zijn ook veel goedkoper. En wanneer ze vettig 
aanvoelen, zijn ze zelfs minder agressief voor de 

huid. Ten slotte kan een zeepdoosje honderden 
keren hergebruikt worden.

30/ GEBRUIK KLEINE HOEVEELHEDEN
Als u toch de voorkeur geeft aan een vloeibare zeep, 
gebruik er bij elke wasbeurt een kleine hoeveelheid 
van. Hetzelfde geldt voor shampoo. Over het 
algemeen bevatten deze producten immers heel wat 
detergenten, waarvan een geringe dosis al volstaat 
om ons te wassen. Vergeet na gebruik niet om het 
flesje opnieuw toe te doen om te vermijden dat het 
water dat het product bevat, zou verdampen.

31/ HERGEBRUIK DE VERPAKKING
Als u vloeibare zeep gebruikt voor uw was of 
persoonlijke hygiëne, opteer dan voor verpakkingen 
met navullingen. Vaak zijn dat ‘lichtere’ 
verpakkingen in de vorm van ‘zakjes’, waardoor u 
de oorspronkelijke fles opnieuw kunt gebruiken.

Vier keer meer

Met een stuk zeep van 250 g komen we even 
lang toe als met 4 flessen douchegel van 250 ml.

GOED OM WETEN
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KLEDING

32/ REPAREER
Een losse naad, een knop die loskomt, een versleten 
elleboog of een afgewassen kleur betekenen nog 
niet dat u een kledingsstuk per se moet weggooien. 
Er bestaan tal van technieken om textiel te repareren 
of opnieuw te verven. En als u dat zelf niet ziet zitten, 
zijn er ook naaisters die dat voor u kunnen doen.

33/ WISSEL EN LEEN UIT
De verleiding om de mode te volgen, is vaak 
onweerstaanbaar. We houden ervan om nieuwe 
kleren te dragen. Om onszelf dit plezier niet te 
ontzeggen, maar ons tegelijkertijd ook niet te 
ruïneren, is het erg gemakkelijk om onder vrienden 
of familie kledingstukken uit te wisselen of aan elkaar 
uit te lenen. Plezier en binnenpretjes gegarandeerd!

34/ KOOP OF VERKOOP TWEEDEHANDS
Wanneer kledingstukken niet echt versleten 
zijn, kunnen we ze een tweede leven gunnen. 
Tweedehands zijn ze bovendien goedkoper dan 
nieuw en vaak nog in onberispelijke staat. Dat 
geldt des te meer voor kledingstukken voor baby’s 

en kinderen. Tweedehands textiel vinden we bij 
familie, vrienden of buren, op rommelmarkten, op 
het internet, bij organisaties zoals Spullenhulp of 
Oxfam. U kunt kledingstukken kopen, verkopen of 
wegschenken. Tweedehands kopen is bovendien 
helemaal ‘in’. Wij geven u hiervoor enkele goede 
adresjes op het einde van deze brochure (bij ‘Meer 
informatie’).

35/ GEBRUIK HERBRUIKBARE LUIERS
De “moderne” herbruikbare luiers zijn voorgevormd, 
comfortabel en praktisch in gebruik. Door ze te 
gebruiken, kunt u de productie van 280 kg afval 
per baby en per jaar uitsparen. Voor hun fabricage 
zijn bovendien ook minder grondstoffen nodig dan 
voor de productie van wegwerpluiers. En hoewel ze 
duurder zijn in aankoop, hebt u dat geld al vanaf 
het tweede kind terugverdiend. Bovendien zal het 
milieu u dankbaar zijn.
U kunt dergelijke luiers trouwens ook huren, 
en in Brussel bestaat er zelfs een ophaal- en 
reinigingsdienst voor: Ecotribu, 0484 101 113, 
ecotribu@gmail.com. Voor meer informatie, surf 
naar: www.leefmilieubrussel.be > Particulieren > 
Mijn aankopen > Koop afvalvrij. 

8.000 liter 400 korte
douches

DE IMPACT VAN EEN JEANS

Voor de fabricage van één jeans in katoen is 8.000 liter water nodig. De fabricage ervan gaat 
bovendien gepaard met de uitstoot van 5,5 kg CO2, wat overeenstemt met de uitstoot van een 
auto die 32 km aflegt. Maar er is meer. Doorgaans worden degenen die het katoen verbouwen, 
onderbetaald. Bovendien worden bij de katoenteelt pesticiden gebruikt die de menselijke 
gezondheid en het milieu ernstige schade berokkenen. Biokatoen en katoen dat van eerlijke 
handel afkomstig is, is daarentegen een kwalitatieve grondstof waarvoor geen chemische 
producten gebruikt werden en die een goed alternatief bieden. Voor meer informatie over waar u 
deze producten kunt vinden: www.greenbazar.be
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We kunnen ook afval genereren als we 

onze gedachten verzetten, ons amuseren, 

informeren of ons bezighouden met ons 

favoriete huisdier. Een gedeelte van dat afval 

kunnen we vermijden. Om ons te kunnen 

ontspannen, hoeven we immers maar zelden 

zelf veel te bezitten. We kunnen dingen 

lenen, delen, huren, ruilen, enz. Zo hoeven 

onze kasten ook niet uit te puilen met allerlei 

materiaal. Bovendien blijft het leuk en sparen 

we tegelijk geld uit.

ZICH ONTSPANNEN

ZICH INFORMEREN EN ONTSPANNEN

36/ VERMIJD GADGETS
Het is ongelooflijk hoeveel (soms erg dure) gadgets 
er op de markt verkrijgbaar zijn, die maar weinig (of 
zelfs helemaal geen) nut hebben. Een sms-roos, 
een plasmalamp (met bewegende lichtstralen), een 
elektrische koffiekopverwarmer, een elektrische 
briefopener, een zoveelste sleutelhanger, een 
cornflakeskom in de vorm van een pantoffel, hoeveel 
gadgets hebben we niet gekregen of gekocht 
die, na een tijdje in een kast te zijn opgeborgen, 
uiteindelijk in de vuilnisbak terechtkwamen? Het 
meest milieuvriendelijke en rendabele is om ze 
gewoon niet te kopen of ze te weigeren als we ze 
als ‘promotiecadeau’ aangeboden krijgen.

37/ DIGITALISEER
De nieuwe technologieën bieden een aantal voordelen, 
waarvan niet het geringste de ‘dematerialisatie’ is. 
Zo is het tegenwoordig heel gemakkelijk om uw 
dagelijkse krant online te lezen of foto’s op te slaan 
op een digitale drager. Op die manier sparen we inkt 
en papier uit, terwijl het resultaat hetzelfde blijft en het 
milieu er alleen maar mee gebaat is. Ook voor muziek 

zijn er legale aankoopmogelijkheden ‘à la carte’ via 
het internet, zodat we de aankoop van cd’s kunnen 
vermijden.

38/ OPTEER VOOR HERLAADBARE 
BATTERIJEN
Om een alkalinebatterij te maken, is 50 keer meer 
energie nodig dan de batterij zelf gedurende 
haar hele leven zal leveren! Bovendien vormt een 
batterij na gebruik een gevaarlijk afval dat we naar 
specifieke inzamelpunten (BEBAT) moeten brengen. 
Vermijd dus het kopen van speelgoed of andere 
apparaten die op batterijen werken. En als het echt 
niet anders kan, gebruik dan herlaadbare batterijen. 
Die zijn veel economischer en milieuvriendelijker dan 
wegwerpbatterijen (maar opgelet : op het einde van 
hun leven worden ook deze herlaadbare batterijen 
gevaarlijk afval).

39/ LEEN OF HUUR
Wat voor zin heeft het om boeken en dvd’s te 
verzamelen die u vermoedelijk maar één keer zult 
lezen of bekijken? Bibliotheken, mediatheken 
en videotheken bestaan net voor het uitlenen of 
huren van boeken en films. En ook het ruilen met 
ouders, vrienden en buren is een ideale manier om 
weinig te investeren en toch van deze aangename 
vormen van tijdverdrijf te genieten: een club van 
10 personen betekent dat één persoon een boek 
of een dvd koopt en er vervolgens 9 anderen 
daar mee van kunnen genieten. Bovendien is het 
elkaar ontmoeten en het onderling van gedachten 
wisselen over deze activiteiten ook erg leuk. En dan 
hebben we nog niks gezegd over de mogelijkheid 
om boeken en dvd’s tweedehands te kopen.  
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Barnabé Couvrant (Elsene): 

“Een leesclub is ‘cool’”

“Samen met een aantal vrienden hebben we een systeem uitgewerkt om veel 
boeken te kunnen lezen zonder veel geld te moeten uitgeven. Aangezien we niet 
zo ‘bibliotheek-minded’ zijn, hebben we het volgende bedacht: we hebben een 
club opgericht en beslissen samen welke boeken we willen lezen. Ieder van ons 
koopt een boek uit dat verlanglijstje en geeft het door. Dat is ‘cool’, omdat we zo 
elk boek maar één keer hoeven te betalen, maar iedereen er wel van mee kan 
profiteren. We sparen dus geld uit en verbruiken minder papier.”

SPELEN

40/ GA NAAR EEN SPELOTHEEK
De speelgoedmarkt vernieuwt voortdurend. 
Zodoende veranderen ook de dingen die kinderen 
echt willen, maar waar ze na korte tijd alweer genoeg 
van hebben. Een verstandige manier om iemand blij 
te maken, weinig geld uit te geven en tegelijkertijd 
nog meer mogelijkheden te ontdekken, is naar een 
spelotheek te gaan. Daar vindt u een uitgebreide 
waaier aan speelgoed dat u voor vrij lange tijd kunt 
uitlenen. Bovendien gaat het vaak om speelgoed 
dat over een zekere educatieve waarde beschikt. 
De meeste Brusselse spelotheken zijn tweetalig. 
U kunt ze vinden via uw gemeente, via 02 733 85 
00 of via www.ludotheques.be, een website van de 
Franse Gemeenschap.

41/ RUIL, VERKOOP OF KOOP 
TWEEDEHANDS
Speelgoed, elektronische spelletjes en 
gezelschapsspelen kunnen allemaal geruild 
worden met kinderen uit de buurt of vrienden van 
op school. Verder is er heel wat tweedehands 
speelgoed verkrijgbaar via verkoop- of ruilwebsites 
en rommelmarkten. Met één enkel stuk speelgoed 
kunnen op die manier meerdere kinderen spelen, 
waardoor het uiteindelijk een rijk leven zal geleid 
hebben.

42/ GA NAAR DE MEDIATHEEK
Leuke dvd-rom’s en programma’s voor elektronische 
spelletjes kunt u ook in een mediatheek huren. 
Dergelijke spelletjes zijn namelijk vrij duur en zijn 

alleen maar leuk zolang iemand ze nog niet volledig 
onder de knie heeft … Daarna wordt er immers 
opnieuw naar iets nieuws uitgekeken. Een reden 
te meer om van deze huurmethode gebruik te 
maken, die ook financieel erg interessant is. Zo 
biedt de Mediatheek van de Franse Gemeenschap 
van België meer dan 450.000 referenties aan. In 
ons Gewest zijn er vier uitleencentra: Brussel-Stad, 
Elsene (ULB), Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe. Voor 
meer informatie: www.lamediatheque.be of 02 737 
18 11. Daarnaast vindt u ook een beperkter aanbod 
in de Nederlandstalige bibliotheken (www.bruno.be, 
0800 20 400).

UW HUISDIER VERZORGEN

43/ VERMIJD NODELOZE VERPAKKINGEN
Voor het eten van Minnie of Lassie doet u er goed 
aan om geen kleine porties te kopen, die het 
aantal verpakkingen in metaal, papier of plastic 
enorm doen toenemen. Vooral aangezien bepaalde 
voedingsmiddelen voor dieren, zoals droge brokken, 
niet bederven op korte termijn en gemakkelijk 
bewaard kunnen worden.

44/ WEES ZUINIG MET DE 
KATTENBAKVULLING
Geef de voorkeur aan biologisch afbreekbare 
kattenbakvulling en vervang alleen het vervuilde 
gedeelte. Als u over een tuin beschikt, hebt u zelfs 
helemaal geen kattenbakvulling nodig; dan kunnen 
uw huisdieren hiervoor zonder meer in de natuur 
terecht.
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Af en toe wilt u de mensen die u nauw aan het 

hart liggen thuis uitnodigen voor een gezellig 

etentje. Maar ook dergelijke uitnodigingen 

kunnen zorgen voor een aanzienlijke 

hoeveelheid afval, terwijl … minder afval 

produceren goed is voor het milieu en uw 

portemonnee. Met een beetje voorbereiding 

kunt u hiervoor zorgen, hetgeen zeker zal 

bijdragen tot het succes van uw evenement. En 

uw gasten zullen  ongetwijfeld uw respect voor 

het milieu weten te waarderen.

FEESTEN

EEN ‘DUURZAME’ INKLEDING 

45/ GEBRUIK ‘ECHT’ VAATWERK
Geef altijd de voorkeur aan afwasbaar vaatwerk 
en bestek. Mocht u daar zelf niet genoeg van 
hebben voor een grote bijeenkomst, huur dan het 
benodigde materiaal (meestal is de reiniging ervan 
zelfs in de prijs inbegrepen). Op nl.zilok.com vindt 
u altijd meerdere aanbiedingen voor het huren van 
vaatwerk, alsook voor andere dingen.

46/ GEBRUIK STOFFEN TAFELLAKENS EN 
SERVETTEN
Mooie tafellakens en servetten in stof stralen 
meer klasse uit dan hun papieren varianten die u 
na gebruik moet weggooien. Dergelijke stoffen 
tafellakens worden vaak samen met bijpassende 
servetten verkocht. Zo spaart u niet alleen afval uit, 
het ziet er ook beter uit.

47/ VERMIJD VOEDSELVERSPILLING
Overdaad is duur en geeft blijk van een gebrek aan 
ethiek. Tijdens onze feesten hebben we vaak de 
neiging om te veel klaar te maken uit angst dat onze 
gasten niet genoeg zouden hebben. In de meeste 
gevallen schatten we de benodigde hoeveelheden 
zelfs volledig verkeerd in, vooral bij buffetten, omdat 
niet iedereen van alles evenveel neemt. Het heeft 
dan ook geen enkele zin om overvloedige maaltijden 
te bereiden waarvan een groot deel toch in de 
vuilniszak dreigt terecht te komen. Indien er restjes 
zijn, biedt ze dan aan uw gasten aan, vries ze in of 
verwerk ze in de gerechten van de daaropvolgende 
dagen.
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CADEAUS

48/ KIES VOOR ‘VIRTUELE’ CADEAUS
We hebben allemaal al een nutteloos geschenk 
ontvangen dat vlug onderaan in de kast is beland. 
Nochtans is het niet moeilijk om iemand blij te 
maken met iets anders dan puur materiële zaken. 
Met theater- of bioscooptickets bijvoorbeeld, of 
met een uitnodiging om uit eten te gaan, met een 
verzorgingskuur, kook- of tangolessen, met een 
bijdrage aan een vereniging die zich inzet voor het 
behoud van de natuur of een NGO die zich inzet 
voor kinderen, met een abonnement van een sport- 
of fitnessclub, enz. De mogelijkheden zijn haast 
oneindig. Controleer of uw cadeau geen belangrijke 
verplaatsingen met de wagen vergt, anders zal het 
milieuvoordeel snel teniet zijn gedaan.

49/ GEEF DE VOORKEUR AAN PLANTEN …
… omdat snijbloemen maar een beperkte tijd goed 
blijven en zodoende al snel in uw compostbak of 
vuilniszak belanden. Van winterharde of jaarplanten 
zullen de personen die u ze cadeau doet, veel 
langer kunnen genieten. En ze hoeven daarom niet 
duurder te zijn.  

50/ HERGEBRUIK UW VERPAKKINGEN
Cadeauverpakkingen zijn vaak erg mooi en van 
stevig papier gemaakt. In plaats van ze in stukken te 
scheuren en weg te gooien, kunt u ze bewaren om 
er later uw eigen cadeaus in te verpakken. Zoiets 
is des te gemakkelijker als het gaat om kistjes voor 
flessen wijn (in hout of karton) of juwelen-, koeken- 
of snoepdoosjes.

Pascal Denhaerinck (Sint-Lambrechts-Woluwe): 

“Een mooi gedekte tafel maakt een etentje al half geslaagd”

“Mijn echtgenote en ikzelf houden ervan om vrienden aan een mooi gedekte 
tafel te ontvangen. Een mooie tafel maakt een etentje namelijk al half geslaagd. 
Bij ons komen er geen kartonnen borden, plastic bekertjes en papieren 
servetten op tafel  aangezien ze totaal geen charme uitstralen en enkel maar 
de hoeveelheid vuilnis achteraf nodeloos vergroten.”

51/ VERSTUUR ELEKTRONISCHE OF 
ZELFGEMAAKTE WENSKAARTEN
Iemand elektronisch het beste wensen voor zijn 
verjaardag of de eindejaarsfeesten is intussen 
volledig ingeburgerd en iedereen vindt het zelfs 
erg praktisch. U kunt uw verbeelding de vrije loop 
laten en uw wensen een eigen lay-out geven (via 
e-mail), maar u kunt ook naar verschillende gratis 
websites surfen waar u een uitgebreide keuze 
aan elektronische wenskaarten zult ontdekken. 
Om deze websites zelf te vinden, surft u gewoon 
naar uw zoekmotor en geeft u ‘elektronische 
wenskaarten’ in. Nog een andere mogelijkheid is 
om zelf een wenskaart te maken met gerecupereerd 
materiaal…
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Communiceren is informatie uitwisselen. 

Dankzij de nieuwe technologieën kan dat erg 

snel en gemakkelijk. Maar hun voortdurende 

evolutie mag ons er niet toe brengen onze 

toestellen meer te vervangen dan nodig. 

Verder kunnen we ook allemaal de hoeveelheid 

reclame die we ontvangen, aanzienlijk 

verminderen door simpelweg duidelijk te 

maken dat we er geen meer willen ontvangen.

COMMUNICEREN

52/ COMMUNICEER ELEKTRONISCH
Telefoon, sms, e-mail, de snelle en directe com-
municatiemogelijkheden waarover we beschikken, 
zijn stuk voor stuk mogelijkheden die het gebruik 
van papier kunnen voorkomen, op voorwaarde dat 
we het gebruik van onze printer tot een minimum 
beperken. Hetzelfde geldt voor tal van documenten 
die gemakkelijk op een elektronische drager gear-
chiveerd kunnen worden. 

53/ HEB RESPECT VOOR UW ‘MOBIELTJE’ …
Gsm’s en andere iPhone’s blijven voortdurend 
verder evolueren: als we echt altijd de laatste 
nieuwe snufjes willen opvolgen, moeten we om 
de 6 maanden een nieuw toestel kopen. Maar 
tegen welke prijs en waarvoor, terwijl we tientallen 
functies van deze nieuwe speeltjes toch nooit zullen 
gebruiken? Stel u dus altijd de vraag of u echt wel 
een nieuw toestel nodig hebt.

54/ … EN UW COMPUTER 
Een slecht werkende computer is maar zelden 
klaar voor de schroothoop: vaak gaat het om 
een onschuldig defect aan de computer of de 
software. Een krachtigere pc kopen om zwaardere 
programma’s te kunnen draaien, is ook niet altijd 
nodig: daadwerkelijk doeltreffende aanpassingen 
worden immers maar om de 4 à 5 jaar aangebracht. 
En als u echt een nieuw toestel nodig hebt, 
hergebruik dan de randapparatuur die nog werkt. 

DE IMPACT VAN EEN GSM

75 kg
afval

CO2 afkomstig
van 580 km

Eén enkele gsm van 90 gram genereert 75 kg afval bij zijn productie, d.w.z. 830 keer het 
eigen gewicht. Het is vooral de elektronische chip die aan de basis van al dit afval ligt. Daarom 
genereert een desktop van 20 kg bijvoorbeeld 1.500 kg afval, d.w.z. 75 keer het eigen gewicht. 
Dat is echter nog niet alles. De productie van de chip van uw gsm is verder ook goed voor een 
uitstoot van 100 kg CO2, d.w.z. evenveel als een wagen die een afstand van 580 km aflegt 
(benzinewagen, bij een verbruik van 7 l/100 km)!
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55/ KLEEF DE ‘ANTIRECLAMESTICKER’ OP 
UW BRIEVENBUS
Uw brievenbus wordt overstelpt met reclame en 
gratis bladen, waar u niets mee bent? Kleef dan 
de ‘antireclamesticker’ op uw brievenbus. Deze is 
gratis verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel en biedt 
u de mogelijkheid om zelf te bepalen, wat u in uw 
brievenbus wel en niet ontvangt: ofwel alleen de 
gratis bladen, ofwel noch reclame, noch de gratis 
bladen. Deze sticker heeft bovendien ook een 
wettelijke waarde: mocht u dus toch ongewenst 
drukwerk in uw brievenbus vinden, dan kunt u 
een klacht indienen via de website van Leefmilieu 
Brussel. 
Om de sticker te bestellen, bel naar: 02 775 75 75 
of mail naar: info@leefmilieu.irisnet.be.

56/ SCHRIJF UZELF IN OP DE ‘ROBINSON’-
LIJST
Meer dan 450 ondernemingen die lid zijn van het 
BDMV (Belgisch Direct Marketing Verbond) steunen 
dit project en hebben er zich toe verbonden om 
uw adres uit hun reclamebestanden te verwijderen, 
indien u hen hierom verzoekt. U kunt zich op de 
‘Robinson’-lijst inschrijven via www.robinsonlist.be 
of door een brief te sturen naar Dienst Robinson, 
Heizelesplanade, bus 46 in 1020 Brussel.

57/ STUUR HET TERUG NAAR DE AFZENDER
U kunt een onderneming ook duidelijk maken dat 
u haar reclame niet wenst te ontvangen door de 
opgestuurde prospectus naar de afzender terug te 
sturen of door een klachtbrief te sturen (bij voorkeur 
elektronisch via e-mail).

58/ ZIE AF VAN HET GEBRUIK VAN 
‘PAPIEREN’ TELEFOONBOEKEN
Indien u een internetaansluiting hebt, is er niets 
eenvoudiger dan een telefoonnummer op te zoeken 
via www.1207.be. Via diezelfde website kunt u ook 
het elektronische formulier ‘Wenst u liever geen 
papieren gids?’ invullen, waarna u de papieren 
gidsen ‘Witte Gids’ en ‘Gouden Gids’ niet meer zal 
ontvangen.

Thomas De Praetere (Schaarbeek):

 “De virtuele communicatiemiddelen bieden onnoemelijk veel voordelen”

“Als uitgever van e-learningprogramma’s en adviseur van grote ondernemingen 
weet ik hoeveel baat men kan hebben bij het gebruik van de nieuwe 
technologieën. In mijn professionele omgeving vindt de meest essentiële 
communicatie vanop afstand plaats en, om nutteloze verplaatsingen te 
vermijden, gebeurt er veel via e-mail, sms of telefoon. Zelf moedig ik mijn 
klanten en internationale medewerkers ook aan om zo vaak mogelijk gebruik 
te maken van videoconferenties. Verder druk ik heel weinig af en vervang ik 
mijn informaticamateriaal pas, wanneer het echt nodig is. Kortom, weinig afval 
en een heleboel besparingen: de virtuele communicatiemiddelen bieden dan 
ook onnoemelijk veel voordelen!”
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Tal van (vloer- en muur)bekledingen en was- 

en reinigingsproducten bevatten agressieve 

chemische stoffen. Ze vervuilen de binnenlucht, 

de bodem en het oppervlaktewater. Bovendien 

moeten hun verpakkingen vaak als gevaarlijk 

afval verwerkt worden.

Nochtans bestaan er alternatieven die even 

doeltreffend zijn, en die veel beter zijn voor 

onze gezondheid.

UW WONING 
ONDERHOUDEN

WERKEN UITVOEREN

59/ RENOVEER OF KNAP OP
Om te schilderen, te behangen, uw vloeren of muren 
te bedekken, te isoleren, enz., kunt u vandaag 
materialen kiezen die minder schadelijke chemische 
producten bevatten. Zo kunt u bijvoorbeeld voor 
duurzame verven op basis van water kiezen, die het 
‘Europees ecolabel’ of het ‘NF Environnement’- of 
‘Nature plus’-label dragen. Het zijn producten die 
bewezen hebben dat ze bij hun fabricageproces en 
gebruik oog hebben voor het milieu. Als u echter 
toch chemische producten gebruikt, vergeet dan 
zeker niet om hun afval naar een mobiele ‘Proxy 
Chimik’ (zie www.netbrussel.be) of containerpark te 
brengen. 
Voor meer informatie hierover, verwijzen we u graag 
naar onze brochure ‘Renoveren en bouwen, 100 
tips om het leefmilieu te sparen en minder energie 
te verspillen.’

60/ HUUR HET MATERIAAL DAT U NODIG HEBT
Als u renovatie- of verfraaiingswerken onderneemt, 
ga dan na of u bepaalde materialen niet kunt huren 
(in een winkel) of lenen (van ouders, vrienden, buren) 
in plaats van ze zelf te kopen: behangverwijderaar, 
doe-het-zelfbenodigdheden, enz. Als u geen 
professional bent, zult u dit soort gereedschap 
immers maar zelden gebruiken.

SCHOONMAKEN

61/ MAAK GEREGELD SCHOON
Het is beter om geregeld schoon te maken dan 
hardnekkig vuil te laten aankoeken, zodat u later 
bijtende producten moet gebruiken om alles weer 
proper te krijgen. Gebruik een ontsmettingsmiddel 
alleen wanneer dat echt nodig is (bijvoorbeeld 
bij schimmelvorming), en uitsluitend op propere 
oppervlakken. Dergelijke middelen gebruiken om er 
gewoon mee te poetsen, is nutteloos.

62/ GEBRUIK EEN ALLESREINIGER
Het heeft geen zin om tien verschillende producten 
te kopen om alles schoon te maken: met een 
allesreiniger kunt u uw interieur doeltreffend reinigen 
en dat zal over het algemeen volstaan. Opteer 
daarbij voor een efficiënt en milieuvriendelijk product 
en vermijd zoveel mogelijk producten met een zwart 
logo op een oranje achtergrond.

 Gevaarlijk voor 
het leefmilieu

     Ontvlambaar 
product    

Explosief 
product              

 Giftig 
product

Schadelijk of 
irriterend 

Bijtend  
product 

Oxiderend 
product
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63/ VERTROUW OP DE TRADITIONELE 
PRODUCTEN
Ziet u zich geconfronteerd met hardnekkig vuil en 
vetvlekken? In plaats van naar hiervoor speciaal 
uitgedokterde en vaak gevaarlijke producten te 
grijpen, doet u er beter aan om te opteren voor 
doeltreffende oplossingen die aanzienlijk goedkoper 
en minder vervuilend zijn. Tegen kalk (in de badkamer 
en het toilet) helpt alcoholazijn. Tegen vetten en 
slechte geurtjes gebruikt u best kristalsoda en 
tegen vlekken of om te bleken is actieve zuurstof 
uitermate geschikt. Al deze producten zijn te koop 
in bepaalde grootwarenhuizen en bij de drogist.

64/ VERMIJD WEGWERPTISSUES
Vloeren reinigen met wegwerptissues kost 15 keer 
meer dan met een dweil en een detergent. En dan 
hebben we het nog niet over de enorme afvalberg 
die u zo produceert. Geef dan ook de voorkeur aan 
duurzamere alternatieven, zoals een dweil, zwabber, 
stofzuiger, spons, enz. Stof afnemen gaat dan weer 
prima met een elektrostatische doek. Dat is efficiënter 
en minder vervuilend dan met wegwerptissues.

65/ GEEF DE VOORKEUR AAN MICROVEZELS
Voor de schoonmaak van vloeren, ramen, muren, 
plafonds, enz. gebruikt u best doeken of dweilen 
gemaakt van microvezels: op die manier kunt u het 
gebruik van reinigingsmiddelen beperken of hebt u 
er zelfs helemaal geen nodig.

66/ ONTKALK EN ONDERHOUD MET AZIJN
Alleen azijn is echt efficiënt en niet gevaarlijk voor 
het ontkalken van koffiezetapparaten, waterkokers 
en andere keukenrobots. Het werkt ook doeltreffend 
voor het ontkalken van kranen, om tegelwerk in 
keramiek (opgelet: geen marmer!) weer te doen 
glanzen en koperwerk op te poetsen. Verdund met 
water, brengt azijn ook de kleuren van tapijten en 
mahoniehouten meubels opnieuw tot leven.

67/ ONTSTOP MECHANISCH OF BIOLOGISCH
Zijn uw afvoerleidingen verstopt? Vaak volstaat een 
zuignap, pomp of spiraalkabel om het probleem op 
te lossen. Als u desondanks toch een ontstoppings-

middel nodig hebt, opteer dan voor een biologisch 
afbreekbaar product dat op basis van bacteriën en 
enzymen werkt in plaats van een chemisch middel.

68/ GEBRUIK EEN VAATDOEK
‘Keukenpapier’ is ook afval. Geef daarom de 
voorkeur aan een gewone vaatdoek om kleine 
vlekken of het vuil op het werkblad van uw keuken 
te verwijderen. Even uitspoelen volstaat dan meestal 
om de doek opnieuw te kunnen gebruiken. Als hij 
echter te vuil is geworden, kunt u hem gewoon in 
uw wasmachine steken.

WASSEN

69/ GEBRUIK WASBALLEN
Wasballen kloppen uw wasgoed op en zorgen er 
op die manier voor dat u minder wasmiddel hoeft te 
gebruiken. Pas echter op voor het eventueel sneller 
verslijten van de was. 

70/ GEBRUIK EEN MILIEUVRIENDELIJK  
EN/OF GECONCENTREERD WASMIDDEL
Milieuvriendelijke wasmiddelen zijn doeltreffend 
en minder vervuilend. Bovendien vormen ze een 
voordelig alternatief voor een hele waaier aan 
gewone producten. Verkies producten met het 
Europees ecolabel. Of u nu een traditioneel of 
ecologisch wasmiddel gebruikt, koop het middel 
in kwestie altijd in geconcentreerde vorm in een 
navulbare verpakking. Zo volstaat een kleine dosis 
voor elke wasbeurt. De juiste dosis wordt op de 
verpakking vermeld.

71/ INSTALLEER EEN GEZAMENLIJKE 
WASRUIMTE
In appartementsgebouwen, in bepaalde wijken en 
buurten of zelfs bij een goede verstandhouding 
met de buren, kunt u zonder meer overwegen om 
een gezamenlijke wasruimte in te richten, waar 
meerdere gezinnen hun was- en strijkhulpmiddelen 
met elkaar delen. Het is niet alleen een uitstekende 
oplossing om geld te besparen en de aankoop van 
elektrische huishoudapparaten te beperken, maar 
ook om sociale contacten aan te knopen. 
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ZIJN WONING INRICHTEN

72/ HERSTEL ZE ZELF OF LAAT ZE 
HERSTELLEN
Ga na of u uw oud apparaat of meubelstuk niet kunt 
herstellen of laten herstellen, vooraleer u een nieuw 
apparaat of meubelstuk koopt. (Let op: De kostprijs 
van een herstelling is soms duurder dan de prijs die 
u voor een nieuw exemplaar betaalt.) Kleine en grote 
elektrische huishoudapparaten kampen namelijk 
vaak met oppervlakkige defecten of eenvoudige 
mechanische problemen. Zo volstaat het meestal 
om een zekering of schakelaar te vervangen om het 
probleem op te lossen. Een stoel overtrekken, een 
tafelpoot verstevigen of een kast herschilderen, kan 
uw meubelstuk ook een tweede leven geven. Op 
het einde van deze brochure (bij ‘Meer informatie’) 
vindt u verschillende tips om hersteldiensten te 
vinden.

73/ KOOP TWEEDEHANDS
U zou versteld staan van de gouden zaken die u 
kunt doen of zelfs de echt antieke stukken die u kunt 
vinden door meubels en andere huishoudproducten 
tweedehands te kopen. Voor meer informatie 
hierover verwijzen we u graag naar tip nr. 11.

De prijs van hygiëne

Voor zijn was verbruikt een gemiddeld gezin elk 
jaar 40 kg waspoeder, 20 liter wasverzachter, 
13.700 liter water en 230 kWh elektriciteit. De 
5kg afval afkomstig van het verpakkingsmateriaal 
van de wasproducten en wasverzachters en de 
vele verontreinigende stoffen die door het gebruik 
ervan in het water terechtkomen, verergeren 
deze milieu-impact nog.

GOED OM WETEN

Mara Callaert (Schaarbeek): 

“Mijn vrienden zijn jaloers op mijn tweedehands meubelen”

“We beslisten om tweedehands meubelen te kopen, gemaakt van duurzame, 
stevige materialen die een geringe impact op het milieu zouden hebben, 
aangezien we ze zelf gebruiken nadat ze al door anderen waren gebruikt. 
Zo schuim ik vaak antiek- en rommelmarkten af en surf ik regelmatig naar 
websites voor tweedehands spullen. Op die manier heb ik al een aantal keer 
gouden zaken kunnen doen en een paar echte pareltjes op de kop kunnen 
tikken, o.a. door ‘beschadigde’ designmeubelen te kopen. Als mijn vrienden 
op bezoek komen, zijn ze echt jaloers op mijn meubels.”

74/ KOOP DUURZAME EN ‘GELABELDE’ 
PRODUCTEN
Duurzame meubels kopen die bij de eerste keer 
verhuizen niet in stukken vallen, is een aanzienlijke 
investering in het begin, maar levert op termijn 
alleen maar voordelen op. Dat geldt ook voor uw 
elektrische huishoudapparaten. Zo vermijdt u afval 
en kopzorgen.
Als u daarnaast op het ogenblik van uw aankoop 
ook nog met andere duurzaamheidscriteria rekening 
houdt, is dat nog beter.
Geef in elk geval de voorkeur aan elektrische 
huishoudapparaten (A, A+, A++) die minder water 
(en stroom) verbruiken. Geef ook de voorkeur aan 
hout met het ‘milieukwaliteitslabel’ FSC. Deze 
certificering biedt u immers de garantie dat het woud, 
waarvan het hout afkomstig is, op een duurzame 
manier beheerd wordt. In de praktijk garandeert dit 
label de controle van de verwerkingsketen, van bos 
tot eindproduct, en dat overal ter wereld.
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ZICH VERPLAATSEN

Of we nu thuis of op vakantie zijn, aan onze ver-

plaatsingen kleeft niet alleen een prijskaartje 

in termen van energie en verontreinigende 

emissies, maar ook in termen van afval. Maar 

we kunnen, zowel voor onze verplaatsingen in 

Brussel als voor wanneer we op vakantie ver-

trekken, ervoor zorgen dat we onze impact op 

het milieu beperken... alsook de inhoud van 

onze vuilniszakken.

MINDER INVESTEREN

75/ DEEL MET ANDEREN
U kunt ervoor kiezen alleen een auto of een fiets 
tot uw beschikking te hebben op het ogenblik 
dat u deze echt nodig hebt. Qua wagens, zorgt 
de onderneming ‘Cambio’ in Brussel voor tal van 
carsharingstations. Verder kunt u ook altijd een fiets 
huren, bijvoorbeeld dankzij ‘Villo’, een netwerk van 
stations dat zich over het hele grondgebied van het 
Gewest ontwikkelt. Zo hebt u niet langer last van 
alle ongemakken die met het bezit van een voertuig 
gepaard gaan: reiniging, onderhoud, brandstof, 
enz. 

Estelle Cantillon (Watermaal-Bosvoorde): 

“Cambio, dat loopt op wieltjes”

“Ons gezin met twee kinderen heeft geen eigen wagen. Elke dag voeren we 
onze kinderen naar de crèche en naar school en rijden we naar het werk met de 
fiets. Om boodschappen te doen, gebruiken we ofwel de fiets, eventueel met 
een aanhangwagentje, ofwel huren we een wagen via het ‘Cambio’-systeem. 
Dat doen we vooral wanneer we grote aankopen moeten doen. Ook als we ’s 
avonds naar vrienden gaan, huren we soms een wagen. En dat loopt allemaal 
op wieltjes. Bovendien hebben we een ‘Cambio’-station vlakbij de deur.”
(Voor het dichtstbijzijnde ‘Cambio’-station, surf naar: www.cambio.be of bel naar 02 227 93 02)

Door minder wagens en fietsen te kopen, 
verminderen we bovendien ook het afval dat bij hun 
fabricage wordt geproduceerd. Voor meer info, surf 
naar www.cambio.be en www.villo.be.

76/ BEPERK HET AANTAL GADGETS
Denk goed na vooraleer u voor een heleboel 
gadgets kiest die u men bij uw wagen aanbiedt: 
hebt u bijvoorbeeld echt een klein tv- of videoscherm 
nodig? Al deze opties, die u maar zelden zult 
gebruiken, zijn duur in fabricage, genereren een 
heleboel afval en wegen zwaar op het milieu.

OP VAKANTIE VERTREKKEN

77/ NEEM UW HERBRUIKBARE ZAKKEN MEE
Ook op vakantie doen we boodschappen. Het 
verpakkingsprobleem is bijna overal hetzelfde: 
ook op uw vakantiebestemming vormen de 
wegwerpzakken een echte plaag voor het milieu. 
Neem daarom uw herbruikbare zakken, rugzakken, 
enz. mee, zodat u al die nutteloze verpakkingen niet 
nodig hebt die men u in de kleinere handelszaken 
en supermarkten zal aanbieden.
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78/ RESERVEER VIA DE TELEFOON OF HET 
INTERNET
Het is ongelooflijk wat er allemaal kan circuleren 
aan brieven, documenten, omslagen van trein- of 
vliegtuigtickets en andere reglementeringen tijdens 
de vakantieperiode. Roep een halt toe aan deze 
papierberg, waarvan het grootste deel toch in 
de vuilniszak belandt. Vermijd ook alle nutteloze 
verplaatsingen. Wanneer het kan - en dat is vaak 
het geval - doe uw reservaties dan via de telefoon 
of het Internet.

79/ LAAT NIETS ACHTER OP DE 
LUCHTHAVEN
Met de trein of de fiets (of zelfs met de wagen) op 
reis gaan, is aanzienlijk minder vervuilend dan het 
vliegtuig nemen. Als het echter absoluut moet of als 
u toch beslist hebt om dit vervoersmiddel te nemen, 
zorg dan dat u correct geïnformeerd bent over de 
geldende veiligheidsvoorschriften. De wet verbiedt 
namelijk om op een vliegtuig te stappen met scherpe 
voorwerpen of met vloeibare producten van meer 
dan 100 ml in uw handbagage. Elke dag wordt er 
in de luchthaven van Brussel-Nationaal zo’n 500 
kg niet toegelaten voorwerpen in beslag genomen! 
Een deel daarvan wordt weggeschonken, maar een 
deel ook weggegooid… Puur geldverlies en afval 
dat kan worden vermeden. 

Vakantie: 16% voedselverspilling

Het verband tussen op vakantie vertrekken en 
voedselverspilling ligt voor de hand: uit een on-
derzoek is gebleken dat aan het einde van de 
zomerperiode, onze witte zakken gemiddeld 
bijna 9% etensresten en 7% bedorven onge-
opende voedingsmiddelen bevatten. Kortom, 
16% van de witte zak bestaat op dat moment 
uit weggegooid voedsel.

GOED OM WETEN

80/ MAAK DE KOELKAST LEEG
De meeste voedingsmiddelen die zich in uw koelkast 
bevinden, bederven op korte termijn. Vooraleer u 
op reis vertrekt, doet u er dan ook goed aan om 
deze voedingsmiddelen aan ouders, vrienden of 
buren weg te schenken en/of ze voor de picknick 
voor onderweg te gebruiken. Doet u dat niet, dan 
is de kans groot dat uw koelkast niet meer zo fris 
zal ruiken bij uw thuiskomst. En als u de koelkast 
dan toch hebt leeggemaakt, kunt u evengoed de 
stekker uit het stopcontact trekken (maar vergeet 
dan niet de deur van de koelkast open te laten).

81/ GEBRUIK GEEN SPUITBUSSEN
Als u bang bent voor muggen en andere beestjes, 
verkies dan natuurlijke bestrijdingsmiddelen, 
zoals citronella of een vliegenmepper, in plaats 
van insecticiden en spuitbussen: die verspreiden 
namelijk kleine druppels in de lucht die deeltjes 
bevatten die schadelijk kunnen zijn voor de 
mens. Bovendien moeten de lege spuitbussen 
als gevaarlijk afval worden behandeld en zijn ze 
moeilijk te recycleren. Voor meer informatie hierover 
verwijzen we u graag naar onze gratis brochure 
‘Een natuurlijke en gezellige tuin’.
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THUIS WERKEN

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbrui-

ken de gezinnen 6.000 ton A4-bladen per jaar. 

69% van de inwoners van Brussel heeft toe-

gang tot het internet en 65% beschikt over een 

printer. Maar in plaats van iets op een scherm 

te lezen, zijn de meesten onder ons (te) snel ge-

neigd om het ook af te drukken. Resultaat: een 

indrukwekkend gebruik van papier. Nochtans 

laten de nieuwe technologieën ons toe ons 

papier- en inktgebruik aanzienlijk te beperken 

en op die manier tientallen euro’s per jaar uit 

te sparen. Maar ze moeten dan wel verstandig 

worden gebruikt.

82/ KIES HET JUISTE PAPIER EN DE JUISTE 
LAY-OUT 
Er is meer en meer papier van 70g in plaats van 80g 
verkrijgbaar. Dat is toch al dat gewonnen.
Maar door goed na te denken over de lay-out van 
een document (lettergrootte, marge, enz.) en de 
documenten op het scherm te corrigeren en vóór 
het afdrukken te visualiseren, kunnen we heel wat 
(meer) papier besparen. 

83/ DRUK ALLEEN AF WAT NODIG IS
Druk alleen af wat strikt genomen nodig is. Afgezien 
van het papier, wordt er tijdens het afdrukken 
immers ook stroom en inkt verbruikt, om niet te 
spreken van het verslijten van de printer. 

84/ RATIONALISEER HET AFDRUKKEN
U kunt uw documenten op beide kanten van 
een blad afdrukken. U kunt ook twee pagina’s 
in A5-formaat op een enkel A4-blad afdrukken. 
Het resultaat blijft zonder meer leesbaar, maar u 
voorkomt op die manier wel 50% papierverbruik 
(en dus afval). Er bestaat ook de mogelijkheid om in 
‘low ink’-modus af te drukken, waarmee u eveneens 
minder inkt gebruikt.

85/ VUL LEGE INKTPATRONEN OPNIEUW
Het afval van gebruikte inktpatronen bevat 
schadelijke elementen (plastic en pvc) die tijdens 
hun verbranding gevaarlijke stoffen doen vrijkomen, 
alsook inkt, solventen en zware metalen die een 
verontreinigend effect op bodem en water hebben. 
Bepaalde printers bieden echter de mogelijkheid om 
met hervulbare inktpatronen te werken. Sommige 
van deze modellen kunnen tot zes keer opnieuw 
gevuld worden. Ze zijn verkrijgbaar in de meeste 
winkels. 

86/ GEEF HET GEBRUIKTE PAPIER EEN 
TWEEDE LEVEN
Gebruik de bladen die u aan een kant bedrukte 
als papier om iets op te noteren of als kladpapier 
voor uw printer. U kunt er ook een kladschrift 
mee vervaardigen door de gerecupereerde vellen 
samen te nieten en de blanco zijde te gebruiken. 
Doodsimpel! Zorg daarom voor een doos voor het 
herbruikbare papier, zodat u er altijd gemakkelijk bij 
kunt.
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87/ WERK MET ELEKTRONISCHE FACTUREN 
Tal van leveranciers kunnen u hun facturen ook 
elektronisch bezorgen. Vraag er dan ook naar! 
Doe verder eveneens aan online bankieren. U 
zult veel minder facturen en rekeninguittreksels 
ontvangen en, indien nodig, kunt u ze nog altijd zelf 
afdrukken via websites zoals bv. zoomit.be.
Akkoord, als u zelfstandige bent of een eigen 
zaak hebt, dient u deze documenten voor uw 
boekhouding steeds af te drukken, maar op die 
manier spaart u wel telkens een omslag en het 
postvervoer van het document in kwestie uit. 

Een rol papier = 2,9 kg CO
2

De fabricage van een rol papier van 500 vellen 
is verantwoordelijk voor een CO2-uitstoot van 
2,9 kg. Dit is evenveel als een wagen die een 
afstand van 17 km aflegt.

GOED OM WETEN 

Carl Andry (Ukkel):

 “Minder papier en inkt: dat is mijn ‘dada’ en het is leuk”

“Op kantoor werk ik voor het merendeel op scherm en verstuur ik zoveel 
mogelijk documenten en facturen per e-mail om het aantal afdrukken te 
beperken. Ik heb ook een ‘dada’ die ik vrij leuk vind: ik hou namelijk de aan 
één kant bedrukte vellen bij om de andere kant te kunnen gebruiken voor het 
nemen van notities of voor het afdrukken van kladversies. Ik gebruik ten slotte 
ook een speciaal lettertype, waarvan de tekens microgeperforeerd zijn: op die 
manier zijn de tekens dus ‘gerasterd’ en verbruiken ze bij het afdrukken veel 
minder inkt.” 
(Een lettertype dat minder inkt verbruikt, vindt u op verschillende websites, o.a. www.ecofont.com)
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NAAR SCHOOL GAAN

Op school gebruiken onze kinderen altijd 

hetzelfde materiaal: potloden, markeerstiften, 

gommen, papier, boeken, een lat, een brooddoos, 

enz. Er bestaat een enorme merchandising in 

de sector, maar dat betekent niet dat u daarom 

alles elk jaar per se moet vervangen … Voor 

onze (nieuwe) uitrusting zijn er bovendien tal 

van gerecycleerde, duurzame en mooi ogende 

producten verkrijgbaar. En het is zo eenvoudig 

om lunchpakketten/maaltijden te bereiden, 

zonder al te veel afval te produceren.

LUNCHPAKKETTEN

88/ VERPAK VERSTANDIG 
Gebruik een brooddoos in plaats van de 
voedingsmiddelen in aluminium- of plastic folie 
te wikkelen. Dat is hygiënisch en u vermijdt 
afval. Vervang blikjes, kleine plastic flessen en 
andere tetrabriks door een stevige, herbruikbare 
veldfles die gemakkelijk gereinigd kan worden. 
Drankverpakkingen liggen immers aan de basis van 
een immense berg te recycleren afval. 

89/ KIES VOOR VERSE PRODUCTEN
Vermijd voorverpakte lunchpakketten. Aarzel niet 
om zelf koeken, ‘boddings’, cakes, enz. te maken. 

Doe ook deze voedingswaren in een brooddoos, 
zodat u geen verpakkingsmateriaal nodig hebt. En 
aarzel niet om uw kinderen groenten en fruit mee te 
geven, want dat is goed voor hun gezondheid.  

DE BOEKENTAS

90/ HERGEBRUIK MATERIAAL
Controleer aan het begin van elk schooljaar of het 
materiaal van het jaar voordien niet kan worden 
hergebruikt, vooraleer iets nieuws te kopen. Koop 
alleen wat u echt nodig hebt. Via ruilbeurzen voor 
schoolboeken of contacten met ouders met een 
kind in een hogere klas, kunt u ook tweedehands 
boeken kopen en deze een nieuw leven geven. Leer 
uw kinderen bovendien om zorg te dragen voor hun 
schoolmateriaal: zo kunt u het materiaal in kwestie 
ook zelf het jaar nadien opnieuw doorgeven of 
doorverkopen.  

91/ OPTEER VOOR DUURZAAM MATERIAAL
Duurzaam en stevig materiaal gaat verschillende 
jaren mee. Opteer daarom voor een lat in metaal of 
hout in plaats van plastic, voor een vulpotlood en een 
stevige en kwalitatieve boekentas die een aantal jaar 
meekan. Geef ook de voorkeur aan niet-verpakte 
en natuurlijke producten: mappen van gerecycleerd 
karton, niet-geverniste potloden, enz.

Catherine Remy (Neder-over-Heembeek): “Ridder, mijn lat is geen zwaard”

“Mama en papa zeggen vaak dat we zo weinig mogelijk dingen mogen 
weggooien, omdat dit slecht is voor het milieu. Mama heeft de kaften van vorig 
jaar dan ook gewassen, zodat ik ze ook in de vierde klas nog kan gebruiken. Voor 
‘s middags geeft papa me dan weer een veldfles met water mee en steekt hij mijn 
boterhammen in een brooddoos. Op die manier moet ik geen papier of tetrabriks 
weggooien. Sinds de tweede klas heb ik ook een mooie houten lat. Mijn kleine 
broer wil die echter altijd afpakken om ze als zwaard te gebruiken, wanneer hij 
riddertje speelt. Ik zeg hem dan altijd: “Ridder, mijn lat is geen zwaard.”
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Groot of klein, een tuin is en blijft een oase van 

groen in de stad. Maar hij zorgt ook voor heel 

wat afval. Het beste wat u kunt doen, is het 

afval aan de bron te beperken door zorgvuldig 

de juiste aanplantingen te kiezen, groenafval 

te hergebruiken en het gebruik van chemische 

producten te vermijden.

TUINIEREN

92/ KIES LANGZAAM GROEIENDE EN 
WINTERHARDE PLANTEN
Langzaam groeiende planten moeten minder 
vaak worden gesnoeid en produceren dus minder 
tuinafval. Winterharde planten (lelietje-van-dalen, 
geranium, primula, ereprijs, enz.) zijn bestand 
tegen de verschillende seizoenen en blijven zich 
ontwikkelen, terwijl jaarplanten elk jaar opnieuw 
vervangen – en dus weggegooid – moeten 
worden.  

93/ GEBRUIK EEN ‘MULCHING-
GRASMAAIER’
Een ‘mulching-grasmaaier’ versnippert het 
gemaaide gras volledig, zodat u het niet meer hoeft 
op te vangen. Dat levert u een dubbel voordeel 
op: u moet geen maaiafval meer verwijderen en 
uw grasperk wordt verrijkt met organische stoffen 
die snel in humus worden omgezet. Een alternatief 
voor dit type grasmaaier is het gras regelmatig af te 

maaien (om de 5 à 6 dagen in de zomer) zonder het 
te verzamelen. Het effect is hetzelfde.

94/ VERMIJD HET GEBRUIK VAN PESTICIDEN
Pesticiden en insecticiden tasten de bodem en de 
watervoerende laag aan via het regenwater. Hun 
productie vergt bovendien veel energie. Aangezien 
deze producten gevaarlijk zijn voor de gebruikers 
zelf (die ze kunnen inhaleren of per ongeluk kunnen 
binnenkrijgen), moeten hun verpakkingen als 
gevaarlijk afval worden behandeld: de verwijdering 
hiervan is duur en complex. Gelukkig bestaan er 
tal van natuurlijke alternatieven. Meer informatie 
hierover vindt u in onze gratis brochure ‘Een 
natuurlijke en gezellige tuin’.

30% van wat in de witte zak belandt, is 

composteerbaar !

Onze witte zakken bevatten meer dan 30% 
organisch keuken- en tuinafval dat perfect zou 
kunnen worden gecomposteerd en dat zou 
kunnen zorgen voor een vruchtbare, gratis, 100% 
natuurlijke en doeltreffende tuinaarde voor al 
onze aanplantingen. Door 30 kg organisch afval 
thuis te composteren, voorkomen we bovendien 
de uitstoot van 11 kg CO2 in de lucht.

GOED OM WETEN
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95/ HUUR OF DEEL HET MATERIAAL DAT U 
NODIG HEBT
Het materiaal dat u nodig hebt om het gras te 
maaien, de haag te snoeien, de bomen op te 
snoeien, enz. kan veel geld kosten, terwijl u het maar 
een paar keer per jaar nodig hebt. Het produceren 
ervan veroorzaakt echter heel wat milieuhinder en 
afval. Het is beter om dit materiaal te huren, van 
een vriend of buur te lenen, of samen de aankoop 
ervan te financieren. Zo spaart u geld uit, terwijl 
het resultaat hetzelfde blijft en er minder nutteloos 
verbruik is. En vergeet niet dat goed onderhouden 
materiaal veel langer meegaat.

96/ COMPOSTEER
Door te composteren, vermindert u aanzienlijk de 
hoeveelheid afval die in uw vuilniszak terechtkomt. Als 
u zelf niet aan compostering kunt doen, kunt u zich 
ook aansluiten bij een initiatief van wijkcompostering of 
kan u zelf een dergelijk initiatief op touw zetten, waarbij 
meerdere gezinnen hun organisch afval in eenzelfde 
compostbak kwijt kunnen. Er bestaat zelfs een, zij 
het weliswaar minder gemakkelijke, maar daarom 
niet minder haalbare oplossing om ook binnenshuis 
te composteren: het wormcomposteren. Om alles te 
weten te komen over composteren, verwijzen we u 
graag naar onze gratis brochure ‘Composteren om 
mijn afval te verminderen’.

97/ MAAK NUTTIG GEBRUIK VAN UW AFVAL
Het versnipperde tuinafval, zoals dode bladeren, 
grasmaaisel, takken, enz., kan als bodembedekker 
(‘mulch’) worden gebruikt om de ontwikkeling van 
onkruid tegen te gaan, maar het biedt ook andere 
voordelen. Zo kunnen sommige gekapte takken als 
beschutting of voeding voor de fauna dienen. Een 
oude vermolmde tak betekent immers een waar 
feestmaal voor houtetende insecten, egels, vogels, 
mossen, paddenstoelen, enz.

Anne Ceuppens (Sint-Agatha-Berchem): 

“Composteren is gemakkelijk”

“Wanneer ik kook, belandt al het biologisch afbreekbare afval in een compostbak 
die ik in de tuin heb staan. Om voor een goede mengeling te zorgen, gebruik ik 
niet alleen het gemaaide gras van mijn kleine tuin (groen materiaal), maar ook 
karton en houtkrullen (bruin materiaal). Ik doe dit intussen 2 jaar en het heeft me 
toch al een tiental kruiwagens goede compost opgeleverd, die een uitstekende 
tuinaarde vormt, die ik zowel voor de aanplantingen in mijn tuin en potten, als 
voor mijn moestuin gebruik.”
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Als burger kunt u een concrete bijdrage leveren 

aan de vermindering van de geproduceerde 

hoeveelheid afval. Zo zijn er verschillende 

acties die zich binnen ieders bereik bevinden. 

Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een 

van de initiatieven tijdens de Europese Week 

van de Afvalvermindering. Iedereen kan ook 

zelf deze initiatieven promoten binnen de 

eigen werkomgeving, de eigen familie- of 

vriendenkring, de school van de eigen kinderen, 

de eigen gemeente, enz. 

DEELNEMEN

98/ NEEM DEEL AAN DE EUROPESE WEEK 
VAN DE AFVALVERMINDERING 
Als burger, school, onderneming, vereniging, 
administratie, enz. kunt u aan de Europese Week 
van de Afvalvermindering deelnemen. Deze wordt 
elk jaar tijdens de laatste week van november 
georganiseerd. Het getuigt van burgerzin indien 
u tijdens deze week speciaal op het door u 
geproduceerde afval let, maar waarom zou u 
uzelf niet inschrijven als ‘projectdrager’ en uw 
buren, collega’s of leden van een vereniging ertoe 
aansporen om een bepaald project samen met u 
op touw te zetten? Om hiervoor ideeën op te doen, 
moet u zeker eens een blik werpen op de animaties 
en projecten die al door anderen uitgewerkt werden 
(zie volgende pagina).

99/ SPOOR UW ONDERNEMING EN/OF DE 
SCHOOL VAN UW KINDEREN AAN OM DE 
GEPRODUCEERDE HOEVEELHEID AFVAL TE 
BEPERKEN
Als ouder of werknemer kunt u de school van uw 
kind en/of uw onderneming motiveren om acties te 
ondernemen om de geproduceerde hoeveelheden 
afval te beperken. Leefmilieu Brussel stelt hiervoor 
verschillende hulpmiddelen ter beschikking, alsook 
een aan deze sectoren aangepaste begeleiding. 
Aarzelt u dus zeker niet om hiernaar te informeren 
en de boodschap door te geven aan uw 
gesprekspartners. 
Voor meer informatie: www.leefmilieubrussel.be 
> Scholen > Afval en www.leefmilieubrussel.be > 
Professionelen > Afval.
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EUROPESE WEEK VAN DE 
AFVALVERMINDERING: 

WORD ‘PROJECTDRAGER’

De Europese Week van de Afvalvermindering wil zoveel mogelijk 
actoren – en dat over heel Europa – aanzetten om duurzame acties 
te ondernemen op het vlak van afvalvermindering. Het project wordt 
georganiseerd in het kader van het door de Europese Commissie 
ondersteunde ‘Life+’-programma.

Als u een idee hebt voor een actie rond afvalvermindering 
(bewustmakingsactiviteit, informatiecampagne, evenement, 
tentoonstelling, presentatie, enz.), kunt u als ‘Projectdrager’ aan de 
Europese Week van de Afvalvermindering deelnemen.
‘Projectdragers’ kunnen tot één van de volgende categorieën 
behoren:
•  een bestuur of openbare instantie / een lokale of gewestelijke 

overheid,
•  een vereniging / lokale, gewestelijke of nationale NGO / een 

Europees netwerk,
•  een onderneming/industrie,
•  een onderwijsinstelling,
• individuele burger,
•  andere (bv. een ziekenhuis, rusthuis, culturele instelling, enz.).

U bent lid van een vereniging of wijkcomité of werkt in een 
bibliotheek, mediatheek, cultureel centrum of werkwinkel, enz.? 
Overleg dan met andere leden of collega’s en zoek samen naar 
bestaande innoverende handelingen of dingen die u nog kunt 
ondernemen om de door u geproduceerde hoeveelheid afval te 
verminderen.

Voor alle informatie over dit evenement verwijzen we u graag naar: 
www.leefmilieubrussel.be/ewav

Met de financiële steun van de 
Europese Commissie
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SORTEREN

100/ ZORG VOOR EEN GOED BEHEER 
VAN HET AFVAL DAT, ONDANKS ALLE 
GELEVERDE PREVENTIE-INSPANNINGEN, 
TOCH WERD GEPRODUCEERD
U hebt geprobeerd om de door u geproduceerde 
hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken? 
Bravo. Alles heeft echter natuurlijk wel zijn grenzen: 
zo zal er altijd onvermijdelijk afval overblijven dat 
moet verwijderd worden. Daarom volgend kort 
overzicht van de elementaire handelingen om ze 
correct te beheren.

•  Sorteer uw afval : niet-recycleerbaar afval hoort 
in de witte zak thuis, papier en karton in de gele 
zak, PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) 
in de blauwe zak, glazen flessen en bokalen in de 
glascontainer. 

•  Breng uw oude en volledige kapotte 
elektrische huishoudapparaten binnen : alle 
verkopers van elektrische huishoudapparaten 
hebben een ‘terugnameplicht’. Als u een nieuw 
apparaat koopt, zijn ze wettelijk verplicht om 
u van uw oude toestel te verlossen en het naar 
een recyclagenetwerk (RECUPEL) te brengen. 
Aarzel dus zeker niet om hiernaar te vragen bij uw 
aankoop … en de levering. Voor meer informatie: 
www.recupel.be of 0800 403 87.

•  Neem deel aan de groenafvalinzamelingen: 
van de lente tot de herfst wordt elke zondag 
het tuinafval (groene zakken) aan huis of via 
containers opgehaald. Daarnaast wordt elk jaar in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een speciale 
ophaling van de kerstbomen georganiseerd. 

•  Breng uw gevaarlijk afval naar de vaste 
en mobiele ‘Proxy Chimik’ : deze kleine 
vrachtwagens doorkruisen Brussel en nemen 
uw gebruikte batterijen, verpakkingen en 
resten van gevaarlijke producten, verven, 
voedings- en machineoliën, pesticiden, 
thermometers, radiografieën, spuitbussen,  
tl-buizen, spaarlampen, injectienaalden, enz. 
mee, opdat elk afval op de juiste manier verwerkt 
en gerecycleerd zou worden! Ook sommige 
fotografen en drogisten hebben het ‘Proxy 
Chimik’-logo uithangen en bieden hun klanten 
deze service. Om een Proxy Chimik te vinden, 
neemt u gewoon contact op met Net Brussel.

•  Breng uw vervallen en niet-gebruikte 
geneesmiddelen naar de apotheker : hij/zij is 
als enige bevoegd om deze in te zamelen en is 
daar ook wettelijk toe verplicht. U dient echter zelf 
wel vooraf de kartonnen of papieren verpakkingen 
in uw gele zak achter te laten.  
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•  Deponeer uw gebruikte batterijen in een  
‘Bebat’-punt : u vindt deze kleine containers 
in tal van grootwarenhuizen, doe-het-zelfzaken, 
scholen, apothekers, enz. Voor meer informatie: 
www.bebat.be of 0800 97 521.

•  Doe mee aan de inzamelingen van groot 
huisvuil : een of meerdere keren per jaar 
organiseren verschillende Brusselse gemeenten 
een dergelijke inzameling in tal van wijken. 
Informeer ernaar bij uw gemeente. Ga eerst wel 
na of u uw groot huisvuil geen tweede leven kunt 
geven. Deze inzamelingen zijn immers alleen 
bestemd voor groot huisvuil dat niet meer kan 
hergebruikt worden. 

•  Ga naar de gemeentelijke of gewestelijke 
containerparken: daar kunt u terecht met al het 
afval dat niet aan huis wordt opgehaald: gevaarlijk 
afval, bouwafval, groot huisvuil, tuinafval, 
papier/karton, elektrische huishoudapparaten, 
elektrische/elektronische toestellen, enz. 
Informeer naar de precieze locatie ervan bij uw 
gemeente of bij Net Brussel.

U weet niet wat u met uw afval moet doen? Vraag 
dan inlichtingen aan het Agentschap Net Brussel 
(0800 981 81). Het is dit agentschap dat de ver-
schillende inzamelingen organiseert en er informatie 
over verstrekt in de 19 gemeenten van het Gewest.
Op www.netbrussel.be vindt u alle adressen en 
openingsuren van de inzamelcentra, de lijst van de 
Proxy Chimik’s en alle gedetailleerde informatie over 
het gebruik van de gele, groene, blauwe, witte zak, 
de glasbollen, enz.

Correct sorteren = het volume van de 

witte zak met 65% verminderen

Door correct te sorteren, kunnen we het volume 
van de voor de verbrandingsoven bestemde 
witte zak met 65% verminderen!

GOED OM WETEN
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MEER INFORMATIE

DUURZAME CONSUMPTIE EN 
AFVALVERMINDERING

LEEFMILIEU BRUSSEL  
www.leefmilieubrussel.be > Particulieren > Afval
U vindt er cijfergegevens over ons afval, de impact 
van ons afval op het milieu, wat het Gewest doet 
en nog tal van andere informatie.

02 775 75 75, info@leefmilieu.irisnet.be: voor 
al uw vragen over het leefmilieu in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest.

AFVALBEHEER IN BRUSSEL

HET AGENTSCHAP NET BRUSSEL 
www.netbrussel.be of 0800 98 181

OM DE JUISTE ADRESSEN TE 
VINDEN

DE DIENSTEN IN HET ALGEMEEN
Raadpleeg verschillende elektronische telefoon-
boeken: zelfs de meest volledige telefoongids bevat 
namelijk maar een derde van de daadwerkelijk ac-
tieve actoren in het Gewest. Zoek dus op meerdere 
plaatsen :
• www.goudengids.be, raadpleeg de gouden gids 

of bel naar het nummer 1207
• www.infobel.com
• www.webmember.be
• http://econosoc.be/ (telefoongids van de 

bedrijven uit de sociale economie)

Enkele trefwoorden om deze diensten te vinden: 
huur, reparatie, onderhoud, tweedehands, 
onderdelen, restauratie, curiosa, veilingzalen, 
veilingmeesters, openbare veilingen, redesign, 
naaiwerk, overtrekken, wasserette, wasserij, enz.

Om het juiste adres te vinden, raden we u verder ook 
aan om u niet tot specifieke rubrieken te beperken, 
maar ook de rubrieken gewijd aan producten te 
raadplegen. Zo zijn bepaalde winkels bijvoorbeeld 
opgenomen onder de rubriek ‘Grasmaaiers’ die wel 
een verhuurdienst aanbieden, maar daarom niet 
onder de rubriek ‘Verhuring – machines, toestellen 
en werktuigen’ worden vermeld. Ook verkopers van 
elektrische huishoudapparaten hebben vaak een 
afdeling ‘herstellingen’.

DELEN

•  Autodelen: www.cambio.be
•  Fietsdelen: www.villo.be
•  Uitwisselen : www.brusel.be (Franstalige website)
•  …

VERHUUR

•  Verhuur onder particulieren van elk type van 
materiaal: nl.zilok.com 

•  Verhuur van herbruikbare luiers: Ecotribu  
(0484 101 113) en Sebio (0472 24 81 94)

•  Verhuur van materiaal voor de vroege 
kinderjaren: wordt door bepaalde ziekenfondsen 
gedaan

•  Verhuur van aan andersvaliden aangepaste 
fietsen: www.almagic.org

•  Verhuur van fietsen: www.provelo.be
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•  Verhuur van boeken: 
Nederlandstalige boeken: het netwerk van 
Nederlandstalige bibliotheken: 20 adressen en 
sites van bibliotheken : www.bruno.be,  
0800 20 400
Franstalige boeken: 60 openbare bibliotheken, 
met een via het internet raadpleegbare 
catalogus. Voor meer informatie:  
www.bibcentrale-bxl.be, 02 548 26 10

•  Verhuur van speelgoed: het Gewest telt 36 
spelotheken. De meeste zijn tweetalig. U kunt 
ze vinden via uw gemeente, via 02 733 85 00 
of via www.ludotheques.be, een website van de 
Franse Gemeenschap.

•  Verhuur van elk type media: ‘La Médiathèque de 
Belgique’ biedt meer dan 450.000 referenties 
aan, die via het internet raadpleegbaar zijn. De 
4 uitleencentra zijn voor iedereen toegankelijk 
en bevinden zich in Brussel-Stad, Elsene (ULB), 
Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe:  
www.lamediatheque.be, 02 737 18 11

•  …

TWEEDEHANDS GIFTEN EN 
VERKOOP

ONDERNEMINGEN UIT DE SOCIALE 
ECONOMIE :
• Herstelling en tweedehands verkoop van elke 

categorie van goederen: www.res-sources.be 
(Franstalig) (raadpleeg de interactieve kaart) 

• Tweedehandswinkel met label: www.rec-up.be, 
081 71 15 81(Franstalig)

ANDERE ONDERNEMINGEN :
• Tweedehands verkoop: www.ebay.be
• Tweedehands verkoop: www.2dehands.be
• Tweedehands verkoop: www.kapaza.be
• Tweedehands verkoop: Beurzen van de Gezins-

bond: www.gezinsbond.be 

FIETSHERSTELLING 

•  Cyclo, 02 513 95 55, www.recyclo.org
•  Fietspunten Brussel: www.fietspunten.be 

(Brussel-Centraal en Brussel- Noord)
•  Ateliers de la rue Voot, 02 762 48 93,  

www.voot.be (Franstalig)
•  Tous à vélo: http://users.skynet.be/fa091325/ 

(Franstalig)

RAADPLEEG OOK ONZE ANDERE 
BROCHURES MET TIPS

•  Voeding en milieu: 100 tips om lekker, 
milieuvriendelijk én gezond te eten

•  Een natuurlijke en gezellige tuin: 100 tips om 
het milieu te respecteren en de biodiversiteit te 
bevorderen

•  Composteren om mijn afval te verminderen: 
praktische gids

•  Dag in, dag uit, voor in huis: 100 tips om 
comfortabeler te leven in een gezond leefmilieu

•  Zich beter verplaatsen in Brussel: 100 tips 
om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen

•  Renoveren en bouwen: 100 tips om het 
leefmilieu te sparen en minder energie te 
verspillen

•  100 tips om energie te besparen

Al deze brochures kunt u gratis bestellen op het 
nummer 02 775 75 75 of downloaden op  
www.leefmilieubrussel.be > Documentatiecentrum > 
Publicaties van Leefmilieu Brussel
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