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GOUVERNEUR WIL HOGERE BOETES IN STRIJD TEGEN SLUIKSTORTEN EN ZWERFVUIL

“De maat is vol: vriendelijk
vragen helpt blijkbaar niet”
KORTRIJK Als het van WestVlaams provinciegouverneur Carl
Decaluwé afhangt, gaan de GASboetes voor sluikstorten en het
achterlaten van zwerfvuil fors de
hoogte in. Dat zei hij bij de aftrap van de zevende Week van de
Handhaving in Kortrijk. Tijdens
die ‘flitsmarathon’ tegen achtergelaten afval wordt de hele week
in tientallen West-Vlaamse gemeenten streng gecontroleerd,
door afvalintercommunales, politiemensen en stadsambtenaren,
maar ook door boswachters, controleurs van De Lijn en de vele
Mooimakers in de provincie.

Op de Maandagmarkt in Kortrijk werd maandag de aftrap gegeven van de Week van de Handhaving.

DOOR OLAF VERHAEGE

“We zullen blijven sensibiliseren, maar de
maat is stilaan vol. In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten helpt vriendelijk vragen
blijkbaar niet.” Provinciegouverneur Carl
Decaluwé is de overlast van achtergelaten
afval in West-Vlaanderen grondig beu. Samen met burgemeester Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester), afvalintercommunale
Imog, enkele Mooimakers en de politiezone
Vlas gaf de gouverneur maandagochtend de
aftrap voor de Week van de Handhaving.
De komende dagen wordt het aantal controles in tientallen West-Vlaamse steden, gemeenten en provinciale domeinen fors opgevoerd. Die ‘flitsmarathon’ tegen zwerfvuil
werd in 2015 voor het eerst in onze provincie
georganiseerd en werd twee jaar later uitgebreid over heel Vlaanderen. “Sinds de start
van het handhavingsinitiatief hebben we al
belangrijke stappen vooruit gezet, maar het
moet nog beter”, benadrukt gouverneur Decaluwé.
“Als je ziet dat vorig jaar het opgehaalde
zwerfvuil en sluikstort in West-Vlaanderen
licht is gestegen, terwijl we eigenlijk met 20
procent zouden moeten zakken, maak ik me
zorgen. Kijk bijvoorbeeld naar de kust na een
drukke dag. Dat is toch niet normaal meer
wat je daar aantreft? Voor mij mogen de boetes voor wie betrapt wordt gerust nog een
stuk hoger. En we moeten ook eindelijk eens
werk maken van het statiegeld op blikjes en
plastic flessen. Het is een kwestie van mentaliteit. We zijn jarenlang veel te laks geweest
in de aanpak van zwerfvuil. Dat tij moeten
we dringend keren. Dat kan niet alleen met
de inzet van de vele duizenden vrijwilligers,
we moeten er állemaal aan werken.”

CAMERA’S
Naast de GAS-ambtenaren van de stad en de
politiediensten worden deze week ook onder
meer boswachters, controleurs van De Lijn
en toezichthouders van provinciale domeinen ingeschakeld voor de controles op
zwerfvuil. Op die manier willen de provincie,
de lokale besturen en de politiezones een
heel duidelijk signaal uitsturen en de pak-

In de 11 Imog-gemeenten werden vorig jaar meer dan 500 sluikstorters betrapt, maar minder de helft van hen kon effectief ook herkend worden op de
camerabeelden.

_________
“We zijn jaren veel
te laks geweest in
de aanpak van
zwerfvuil”
GOUVERNEUR CARL DECALUWÉ

_________

kans verhogen.
Alleen is iemand op heterdaad betrappen
absoluut geen sinecure. Net daarom worden
almaar vaker (mobiele) camera’s ingeschakeld. Dat is onder meer het geval bij Imog, de
afvalintercommunale
voor
Zuid-WestVlaanderen. Zij hebben vijf anonieme verplaatsbare camera’s die op sluikstortgevoelige plaatsen worden ingeschakeld. In 2020
werden zo 500 mensen betrapt, maar minder
dan de helft kon effectief ook herkend worden. Bovendien kreeg niet elk van hen uiteindelijk een boete. Bij sommigen bleef het
bij een waarschuwing of volstond gemeenschapsdienst.
Specifiek voor Kortrijk, gaststad voor de
Week van de Handhaving dit jaar, gaat het

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 8 oktober 2021

Provinciegouverneur Carl Decaluwé en Ruth Vandenberghe, burgemeester
van Kortrijk.

om 231 betrapte sluikstorters, van wie 35
procent kon worden herkend op de beelden.
In slechts 67 gevallen werd een GAS-boete
uitgeschreven, gaande van 25 euro voor het
achterlaten van een sigarettenpeuk tot 350
euro voor iemand die herhaaldelijk tegen de
lamp liep. Ook dit jaar zijn er in Kortrijk al
188 sluikstorters betrapt door de camera’s.

PEUKENETUIS
“Zwerfvuil is een van de grootste ergernissen
bij onze inwoners”, zegt ook Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe. “En niet alleen
bij hen. Ook mij frustreert dat enorm. Onze
40 medewerkers van Nette Stad zijn zeven
dagen op zeven in de weer, er zijn de burgerinitiatieven van de Mooimakers en Kortrijk
Kraaknet, we hebben intussen 32.000 peukenetuis en 25.000 hondenpoepzakjes uitgedeeld en ons Mobiel Recyclagepunt verhuist
elke dag naar tien verschillende locaties. Ondanks al die initiatieven blijft het probleem
aanslepen. Jaarlijks komen bijvoorbeeld toch
nog 1.000 meldingen over sluikstort binnen
bij het meldpunt 1777. Dat is te veel.”
Ook voor Ruth Vandenberghe is het inzetten
van camera’s het grootste wapen in de handhaving. “Maar er is meer nodig. Daarom steken we deze week dat tandje bij”, zegt ze.
“De GAS-vaststellers van de stad – we hebben er 33 in totaal – gaan weer op pad en

bezoeken de markten, de parken en de hotspots voor zwerfvuil. Ze zijn er trouwens niet
alleen om te bestraffen, maar bedanken
evengoed voor goed gedrag.” In 2020 werden
door de GAS-ambtenaren van de stad Kortrijk 103 dossiers opgesteld. Sinds halfweg
2019 waren dat er 64 voor het op de grond
gooien van een peuk.
Imog en de politiezone Vlas juichen het extra
controle-initiatief volmondig toe. “Handhaving is voor ons het sluitstuk, de laatste stap
in een proces van sensibiliseren en informeren. Een goede samenwerking is cruciaal in
deze”, zegt directeur Johan Bonnier. “Er is
niet één groep of één profiel van sluikstorter,
we vinden die mensen terug in alle lagen van
de maatschappij.” Filip Devriendt, korpschef
van de politiezone Vlas, benadrukt tot slot de
belangrijke rol voor zijn wijkinspecteurs. Net
omdat zij dagelijks te voet of met de fiets op
pad zijn in de stad, zijn zij de eerste ogen en
oren om afvaloverlast en sluikstort vast te
stellen. “Sluikstorters mogen vooral niet het
gevoel kunnen krijgen dat ze wegkomen met
wat ze doen”, aldus de korpschef. “Zoals de
gouverneur aangeeft: we blijven zoeken naar
slagkrachtige oplossingen. Zowel door vooraf mensen aan te sporen niets achter te laten, als achteraf door op zoek te gaan naar
wie het toch doet en die persoon daar ook
voor te straffen.”

regio West-Vlaanderen

Oostkust maakt zich op
voor 19.000 extra prikken
Aan de Oostkust maken ze zich op voor ongeveer 19.000
derde coronaprikken. In Knokke-Heist blijft het vaccinatiecentrum in Molenhoek
daarom minstens enkele maanden langer open, Blankenberge zoekt nog een nieuwe
locatie, want in het Casino is de cultuuragenda inmiddels ingevuld.
KNOKKEHEIST/BLANKENBERGE

Normaal moest sportcentrum Molenhoek vanaf 15 oktober opnieuw
de thuisbasis worden van enkele
lokale sportclubs, maar de gewijzigde vaccinatiestrategie en duizenden extra derde prikken trekken een streep door dat plan. In
Knokke-Heist moeten ongeveer
13.000 inwoners voor een derde
keer worden gevaccineerd. Het
gaat om 65-plussers en mensen
met een verminderde immuniteit.
‘Er is momenteel maar één ding
duidelijk: dat er nog veel onduidelijkheid heerst’, zucht coördinator
Kristof Demeulemeester. ‘Elke
week wijzigt wel iets. Zoals de plannen er nu voor liggen, zouden we
voor nieuwjaar al die derde prikken moeten kunnen zetten.’
De beslissing om niet te verhuizen naar AZ Zeno in Knokke-Heist

alternatieve locatie. ‘Daarom willen we het vaccinatiecentrum daar
sluiten op 15 oktober. We zoeken
een nieuwe locatie, al heeft de eerstelijnszone de leiding’, zegt burgemeester Björn Prasse (Open
VLD).
In Blankenberge moeten zo’n
6.000 inwoners een derde prik krijgen. ‘Volgens onze berekeningen
hebben we 530 extra uren nodig
om te vaccineren. Momenteel lopen gesprekken met AZ Zeno Blankenberge. In het ziekenhuis zouden mogelijk twee lijnen kunnen

worden georganiseerd’, zegt Prasse. ‘Een zekerheid is dat nog niet:
de sleutel ligt bij Zeno.’
Vlaanderen besliste dat 65-plussers een derde prik krijgen. Deze
week vindt een webinar plaats
waarbij de lokale besturen een update krijgen over de strategie.
‘Vlaanderen communiceerde naar
de bevolking dat die derde prikken
zouden gezet worden’, geeft Prasse
mee. ‘Maar hoe ze dat zouden organiseren, daar is blijkbaar minder
goed over nagedacht.’
Junior Verbeeke

Straks derde prik op tweede verdieping
BREDENE/DE HAAN Het Staf
Versluyscentrum blijft ook na
15 oktober dienstdoen als vaccina
tiecentrum. Maar de prikken wor
den voortaan gezet op de tweede
verdieping.
‘Het was de bedoeling dat we zou
den sluiten op 15 oktober. Maar er
komt een derde prik en na overleg
met mijn collega’s van De Haan en
Oostende hebben we beslist om
het toch in Bredene te blijven open
houden’, zegt burgemeester Steve

Vandenberghe (Vooruit). .
‘De grote zaal in het Staf Ver
sluyscentrum wordt opnieuw ge
bruikt voor evenementen, maar op
de verdieping hebben we mogelijk
heden in onze vergaderzalen. Daar
komen twee vaccinatielijnen. Er is
toegang via de trap en we beschik
ken over een lift voor de minder
mobiele mensen.’
‘De 80plussers worden wel
nog voor 15 oktober gevacci
neerd.’ (efo)

Voor de sportclubs in
Knokke-Heist wordt
een oplossing
gezocht in andere
gemeentelijke
sporthallen of
scholen
werd genomen in samenspraak
met de burgemeester. ‘Het ging
eerst om een duizendtal prikken:
dat ging nog. Maar met dit extra
aantal kunnen we het ziekenhuis
niet belasten’, zegt Demeulemeester. Voor de sportclubs wordt een
oplossing gezocht in andere gemeentelijke sporthallen of scholen.

Bron
- 4 oktober 2021
Volle: Focus/WTV
cultuuragenda
In Blankenberge bevond het vaccinatiecentrum zich in het Casino,
en daar nog enkele maanden langer prikken is voor het stadsbestuur geen optie. De cultuuragenda is intussen ingevuld, en voor de
geplande voorstellingen is er geen

In Blankenberge zoekt het stadsbestuur een nieuwe locatie voor het vaccinatiecentrum, dat momenteel nog in het Casino zit. © jve

Kortrijk organiseert deze week flitsmarathon voor minder afval
De stad Kortrijk zal in
samenwerking met de politie
sluikstorters beboeten. De maat
is vol. Duizend meldingen per
jaar is te veel. Deze week loopt de
Week van de Handhaving.

KORTRIJK

Dit jaar zijn er in Kortrijk al
188 sluikstorters beboet. Zo is de
glasbol in de Moorseelsestraat in
Kortrijk een hotspot. Per jaar komen duizend meldingen binnen
via het meldnummer 1777. Binnen
24 uur wordt dan alles door mede-

Bron : De Standaard - 5 oktober 2021

werkers van de stad opgeruimd.
‘Veertig medewerkers zijn zeven
dagen per week aan de slag’, zegt
burgemeester Ruth Vandenberghe
(Team Burgemeester). ‘Dat kost
veel geld. De veegwagens van de
stad ruimden vorig jaar 552 ton afval op. De vrijwillige mooimakers
waren goed voor 1,7 ton restafval
en een halve ton pmd. We hebben
ondertussen 33 GAS-vaststellers in
onze stad. In 2020 konden we
103 identiteiten terugvinden in het
afval zelf. Die mensen mogen een

GAS-boete verwachten.’
Die boetes kunnen oplopen van
25 euro voor een peuk weggooien
tot 350 euro voor wie hardleers is.
Deze week loopt de Week van de
Handhaving. En Kortrijk organiseert een flitsmarathon voor minder afval. Het aantal sluikstorten
neemt immers weer toe. ‘Laten we
zeggen dat er deze week een flitsmarathon volgt, maar dan niet
voor het beboeten van overdreven
snelheid. De tijd van sensibiliseren
is voorbij.’

Provinciegouverneur Carl Decaluwé steunt de actie. ‘Deze problematiek kost ieder van ons jaarlijks
32 euro of samen 160 miljoen euro’, zegt Decaluwé. ‘Terwijl het zo
eenvoudig is. Wie afval heeft,
neemt dat afval zelf weer mee.
Tachtig procent van de mensen ergert zich aan sluikstorten. We zijn
vroeger te laks geweest en de overheid moet het nu maar zien op te
lossen. Het invoeren van statiegeld
kan helpen. De boetes mogen voor
mijn part nog hoger.’

Camera’s

In de regio waar de afvalintercommunale Imog actief is (Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Kruisem, Kuurne, SpiereHelkijn, Waregem, Wielsbeke en
Zwevegem) werden in 2020 vijfhonderd personen betrapt. De
helft van hen werd herkend door
het plaatsen van mobiele camera’s.
Mensen die hun glas naast de container zetten bijvoorbeeld. Camera’s zagen trouwens ook diefstal uit
textielcontainers. (vkk)

Bron : Radio 2 - 4 oktober 2021

Bron : VRT nieuws - 4 oktober 2021
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om plaats vrij te maken
voor zes nieuwe eengezinswoningen en 63
nieuwe appartementen.
Omwonenden uit de
IJzerkaai en Dam zijn
misnoegd. «De leefbaarheid komt onder druk te
staan. We vechten het
project aan.»
PETER LANSSENS
Ciril hield vorige week woensdag een
infomoment. De stadsontwikkelaar wil
de drie zalen, twee bars, tien suites en
leegstaande kantoren op het terrein van
Dam 71 laten slopen om er aan de parking Broeltorens en tussen IJzerkaai en
Dam zes nieuwe eengezinswoningen

Alles samen komen er
zeker 170 extra woningen.
Iedereen is hier welkom,
maar het Buda-eiland is
nu al dichtbevolkt
BUURTBEWONERS
en 63 nieuwe appartementen te laten
bouwen. Er loopt een openbaar onderzoek rond een aanvraag tot verkavelingsvergunning. Binnen het openbaar
onderzoek tot en met 14 oktober kan je
bezwaren indienen.

Tot zeven bouwlagen
Die bezwaren zijn er. Het buurtcomité
Save:Parking
Broel vreest
dat het2021
project
Bron
Het Nieuwsblad
- 5 oktober
de draagkracht van de buurt zal overschrijden. «Deze mastodont zal het

KORTRIJK

Van links naar rechts zien we omwonenden Luc T’Jollyn, Jan Burggraeve, Elke Craeymeersch, Mathieu Bayart en
René Deman bij de vroegere feestzaal Dam 71, aan de parking Broeltorens. Foto Henk Deleu
straatbeeld veranderen. Zo is er sprake
om trapsgewijs tot zeven bouwlagen te
gaan, tot 25 meter hoog. Een verdubbeling, vergeleken met het hoogste deel
van Dam 71 nu. Zo krijg je minder lichtinval in omliggende woningen, terwijl
we ook voor inkijk vrezen. En wat met
de parking Broeltorens, waar je ook
groen hebt? Het is een van de enige
open ruimtes hier op het Buda-eiland.»
De buurtbewoners vrezen ook dat de
open ruimte deels dreigt opgeofferd te
worden. «Op een eerste plannetje van
Ciril en de stad zie je hoe er op langere
termijn mogelijk nog drie nieuwe gebouwen komen, pal op de parking. Is er
hier een studie rond gevoerd? Er zijn
nog heel wat vragen die een antwoord
verdienen. Zo kocht Ciril tot onze verbazing al een stuk van de parking Broeltorens. Kan dat zomaar? We krijgen nu
de indruk dat er enkel naar het financieel plaatje wordt gekeken, zonder ook
maar een beetje rekening te houden
met leefbaarheid. Er zijn al gezinnen in
de buurt die overwegen om te verhuizen. We eisen dat het project ‘on hold’

wordt gezet, tot er meer duidelijkheid
is», vertellen omwonenden.
Het buurtcomité vreest verder onder
meer voor parkeerproblemen omdat er
nu al heel wat bouwprojecten in de omgeving bezig zijn, zoals de werken voor
residentie Broelhotel, One Broel, Liebaertshof, Meerlenhof, Felys,… «Alles
samen komen er zeker 170 extra woningen. Iedereen is hier welkom, maar het
Buda-eiland is nu al zeer dichtbevolkt.»

Niet hoger
Ciril houdt maandagavond een nieuw
overleg met de buurtbewoners. «De bezorgdheden zijn ons bekend», zegt Nathalie Bisschops van Ciril. «We gaan de
tijd nemen om naar die mensen te luisteren en dieper op hun opmerkingen in
te gaan. We kunnen eventueel elementen aanpassen en verbeteren. We doen
ons best om tot een oplossing te komen.» Meer details worden er niet gegeven, want het woonproject staat nog
in zijn kinderschoenen. We horen wel
dat het niet zou kloppen dat de nieuwe
bebouwing hoger wordt dan de huidige

leegstaande feestzaal Dam 71. Schepen
van Bouwen en Ruimtelijke Ordening
Wout Maddens (Team Burgemeester)
onthoudt zich van commentaar om de
procedure van het openbaar onderzoek
niet te verstoren. We vernemen uit
goeie bron wel dat het stadsbestuur van
Team Burgemeester, Vooruit en N-VA –
los van het project van Ciril – niét achter
nog eens drie extra nieuwe gebouwen
op de parking Broeltorens staat.

Nieuwe Kalkovenbrug
Het is net de bedoeling om op langere
termijn de parking Broeltorens heraan
te leggen, gecombineerd met een nieuwe Kalkovenbrug voor voetgangers en
fietsers over de Leie. Het idee is om een
nieuwe Kalkovenbrug diagonaal te leggen en zo een meer rechtstreekse verbinding van de parking Broeltorens
naar de Kleine Leiestraat en het Guldenbergplantsoen te krijgen. Maar die
plannen in overleg met De Vlaamse Waterweg moeten nog verder verfijnd
worden.

Week van de Handhaving gestart: bordjes waarschuwen
sluikstorters voor boetes, ook extra controles
De Week van de Handhaving, waarin de zwerfvuil- en sluikstortproblematiek in de kijker wordt gezet, is gisteren gestart. «Op sluikstortgevoelige
plaatsen worden bordjes geplaatst waarop het aantal overtredingen staat
vermeld», zegt Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe. «Op het terrein houden GAS-vaststellers en de politie een extra oogje in het zeil, enerzijds om overtreders te betrappen maar ook om mensen te bedanken die
het wel goed doen.»
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Politiecommissaris Kris Crepel, IMOG-baas Johan Bonnier, gouverneur Carl
Decaluwé en Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe geven uitleg over
de campagne tegen sluikstort en zwerfvuil. Foto Henk Deleu
LS **

Bron : Het Laatste Nieuws - 5 oktober 2021

Op sluikstortgevoelige plaatsen verschijnen deze bordjes.

Gouverneur Carl Decaluwé is blij met
de inspanningen die in zijn woonplaats Kortrijk geleverd worden om
sluikstorten en zwerfvuil tegen te
gaan. «Men schat dat het opruimen
van zwerfvuil in Vlaanderen elk jaar
zowat 150 tot 160 miljoen euro kost.
Dat is gigantisch. Sensibiliseren blijft
dan ook uitermate belangrijk. En wie
niet horen wil, moet voelen. Een sigarettenpeuk weggooien, levert je al
snel een GAS-sanctie van 25 euro op.
Recidivisten riskeren een boete van
350 euro. Veel geld, maar van mij mag
dat maximumbedrag nog een pak hoger liggen. Sluikstorten is zo asociaal
als wat en dat gedrag moet echt veranderen», besluit hij. (VHS)

kel wil bijwonen, krijgt na aankoop van een
ticket een persoonlijke mail met het concrete adres. (PPW)

Info: www.ccdeschakel.be

kwaliteit. Ze biedt de bezoeker een unieke
kans om een blik te werpen op deze buitengewone collecties. De tentoonstelling
werd mede mogelijk gemaakt door Delen
Private Bank. (PPW)

Grootste opruimactie ter
wereld ook in Waregem

Info: www.bepart.be, 056 62 94 10 en
www.waregem.be

en herinnerin
deelnemers
Op die manie
achter divers

Ons
gedach

EEN NIEUWE VRAAG VOO

Hou je van cult

Sinds vorige week mogen we weer naar
de bioscoop, een toneelvoorstelling, een
plannen?

“Ik ben blij dat
open mag”

(gf)

JILL DETAVERNIER (44
ZELFSTANDIG KAPSTER

JCI'ers Marieke Maebe (links) en Olivier Tytgat bij één van de sterk bevuilde plaatsen in Waregem, de
Paanderstraat in Beveren-Leie. (foto GDW)

WAREGEM Op zaterdag 18 september vindt opnieuw de World
Cleanup Day plaats, een jaarlijks wereldwijde burgeractie die het
hardnekkige probleem van zwerfvuil tracht op te lossen door gezamenlijke opruimacties te organiseren. Ook JCI Waregem is terug
van de partij om er in Waregem een succesvolle editie van te maken.

Bron : Krant van West-Vlaanderen - 9 oktober 2021

“De oproep hebben we gedeeld onder onze
JCI-leden en ook de jeugdraad wilde onze
boodschap delen onder zijn leden. Zo proberen we de jongeren mee te krijgen in het
verhaal. Onder de vrijwilligers verdelen wij
verschillende locaties, met de warme oproep om alvast zeker langs te gaan bij de
industriezone, het natuurgebied De Zavelput, de Grote Heerweg in Beveren-Leie, de
Slekkeput en de omgeving van het Jeugdcentrum. Ervaring leert ons dat daar heel
wat te rapen vallen”, besluit medeorganisator Olivier Tytgat. (GDW)

Ook interesse om deel te nemen? Neem
via Facebook contact met JCI Waregem
www.facebook.com/
JCIWaregemBelgium of telefonisch met
JCI-verantwoordelijke Sara Willems,
0478 06 02 76

(gf)

JONGEREN AANSPREKEN

“Ik pik soms w
bioscoopfilm m

JO VROMAN (54)
VERANTWOORDELIJKE M
CONCORDIA TEXTILES
“Voor diegenen die van cu
nieuws. Heel wat mensen
allerlei culturele activiteiten
mee in de bioscoop of som
gaat het niet. Ook tentoons
behoren niet tot mijn hobb
wel een herademing na ma

“Ik hou wel va
cultuur”

SARAH VUYLSTEKE (39
ZAAKVOERDER BEAUTY

(gf)

“De noodzaak voor dergelijke acties blijft
jammer genoeg groot, zo hebben we vorig
jaar ruim 300 kg afval geruimd. We hopen
in elk geval dat de Waregemse natuur er dit
jaar iets beter aan toe is,” vertelt World
Cleanup Day-verantwoordelijke Sara Willems.
“Na het grote succes vorig jaar en door het
enthousiasme van onze leden, hebben we
besloten om dit jaar opnieuw deel te nemen aan de World Cleanup Day, de grootste opruimactie ter wereld. De kracht van
deze actie gaat uit van zijn eenvoud. Het is
erg simpel om te organiseren. Zo kan je
opruimmateriaal aanvragen bij de afvalintercommunale Imog, dat het aflevert op
een locatie naar keuze. Het moeilijkste is
om genoeg vrijwilligers te vinden die de
handen effectief uit de mouwen willen steken”, weet medeorganisator Marieke Maebe.

“Ik ben echt blij dat alles st
Omdat ik zelf ook schilder
verschillende kunstenaars.
lis geweest met haar beste
met vrienden naar het kleit
langs ook naar Cirques Ma
eerder dansen.”

“Ik hou wel van een beetje
ken vind ik altijd fijn. Als ik
altijd iets op te snuiven van
crete plannen heb ik nog n
om eens iets creatiefs te d
een eigen bedrijfje opgeric
shop pottenbakken volgen

Bron : Energiejournaal - 13 oktober 2021
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Denk je bewust te leven, maar erger je je aan de hoeveelheid afval en rommel die je om je heen verzamelt?
Onder het motto ‘opgeruimd huis, opgeruimd hoofd’ vroegen we aan Jessie en Nicky Kroon – auteurs van
Het Zero Waste Project en Doe Het Zero – tips om zo min mogelijk afval te genereren. Het geheim schuilt volgens
hen vooral níét in extremen. Lijkt een lege vuilnisbak voor jou onhaalbaar? Ga daar dan vooral niet voor.

TEKST SABRINA BOUZOUMITA

Zero waste – of afvalvrij – leven klinkt heel mooi, maar
realistisch is het allesbehalve. De term omvat eigenlijk
vooral de doelstelling om je afvalproductie drastisch te
verminderen. Iets wat iedereen kan, en dat zonder al te
veel moeite. Jessie Kroon: “Mensen die in een dorp
wonen claimen snel dat enkel stedelingen duurzaam
kunnen leven. Grote gezinnen zeggen dan weer dat het
niet mogelijk is om je afvalproductie te drukken met
kinderen in huis. Maar iedereen kan íéts doen. Staar je
niet blind op wat níét kan, maar focus je op wat wél
mogelijk is in je situatie. Het verschil in vuilniszakvolume zal ook al voor veel voldoening zorgen, het hoeft
niet altijd om een groot verschil te gaan. Je verkleint je
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ecologische voetafdruk al met simpele aanpassingen
in je dagelijkse leven. Ga eens na in huis welke producten
vervangen kunnen worden door duurzamere alternatieven. Is je shampoo op? Probeer dan eens een
shampoobar.”
De sleutel om het vol te houden, schuilt volgens de
zussen Kroon vooral in een geleidelijke verandering.
Nicky Kroon: “Veel mensen hebben de neiging om het
roer meteen volledig om te gooien. Alles wat niet duurzaam is, belandt in de vuilnisbak. Maar ook dát is waste.
Maak eerst op wat je hebt en doe het rustig aan. Zie het
als een nieuwe hobby die je onderneemt. Je moet
oefenen, en dat is ook zo met deze levensstijl.

PSYCHO

ZO GA JE
GELEIDELIJK NAAR
ZERO WASTE

©Cindy van Rees

1. Maak het op. Ga pas
wanneer iets bijna op
is op zoek naar een alternatief. Dus is je shampoofles
bijna leeg? Zoek dan eens
uit hoe shampoobars
werken. Zo werk je geleidelijk en is het
gemakkelijker in je leven
in te passen.
2. Begin met wegwerp.
De grootste winst haal je
heel makkelijk met wegwerpproducten. Denk aan
koffiebekers, broodzakjes,
wattenschijfjes en meer.
3. Meld je af. Zowel voor
digitale als fysieke post is
het handig om een
opschoonbeurt te houden.
Krijg je nog altijd die
nieuwsbrief die je nooit
leest? Meld je af. Doe dat
elke keer als je iets onte
vvangt, zo kun je geleidelijk
werken.
w

LIEV ER LUI DAN DUURZAAM
Een andere optie om verpakkingen en bewaarmiddelen
uit de weg te gaan, is zélf producten te maken. Dat kan
zo simpel zijn als het maken van een allesreiniger –
waarbij je twee koppen water combineert met één
kop natuurazijn en eventueel enkele druppels etherische
oliën voor een lekkere geur – tot het maken van je
eigen brood en havermelk.
In het boek Doe Het Zero verzamelden Jessie en Nicky
Kroon tal van recepten voor een plasticvrij leven. Van
wasverzachter tot zelfs deodorant, je kan het zo gek
niet bedenken of je kan het zelf maken. Nicky Kroon:
“In gewone deodorant zitten vaak ingrediënten die er
juist voor zorgen dat je stinkende oksels krijgt. Door
de toevoeging van aluminium worden de poriën in je
oksel zowaar ‘afgesloten’, waardoor bacteriën er zich
kunnen nestelen. Het gevolg? Een stinkende oksel,
waardoor je extra deo spuit of rolt. Wij vonden een
manier om in slechts enkele minuten je eigen volledig
natuurlijke deodorant te maken. Voor 100 ml deo
smelt je gewoon 30 ml kokosolie en 20 ml sheaboter
au bain marie, voeg 20 ml baksoda en 30 ml maïzena
toe en mix de ingrediënten door elkaar. Voeg een
drupje etherische olie toe om het lekker te laten
ruiken, et voilà je hebt je eigen deodorant. Simpeler
kan niet.”
Maar hoewel de recepten gemakkelijk zijn om uit te
voeren en je er slechts een minimum aan tijd en
grondstoffen voor nodig hebt, maken de Doe Het
Zero-auteurs niet álles zelf. Jessie Kroon: “In ons boek
staat een recept om zelf tandpasta te maken, maar ik
geef persoonlijk toch de voorkeur aan tandpasta in
tabletvorm. Ik ga ook liever naar de bakker met een
katoenen zak dan dat ik mijn eigen brood maak. Eten
afhalen doe ik ook nog altijd, maar dan met mijn
eigen verpakking. Je hoeft écht niet te veranderen in
een keukenprinses of een geitenwollen sok. En het
leven hoeft er ook niet saaier op te worden, integendeel. Het is leuk om te experimenteren en zo te
ontdekken wat het beste voor jou past. Duurzaam
leven is een streefdoel, geen gebod.” ■
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TIPS

1. Vraag/geef ervaringen
cadeau in plaats van
materiële geschenken. Dat
versterkt de band én is
leuker dan iets te ontvangen dat misschien je
ding niet is.
2. Haal niet al je boodschappen bij een reguliere
supermarkt. Ga naar de
markt of Turkse winkel om
de hoek, waar je groenten
en fruit verpakkingsvrij kan
kopen.

hergebruiken om je
compost te versterken of je
planten te bemesten, maar
ook om je handen te
verfrissen nadat je bijvoorbeeld look of uien hebt
gesneden. Je kan zelfs
wallen en donkere kringen
wegwerken met koffiedik.
Strijk wat afgekoeld koffiedik met je vingers onder je
ogen. De cafeïne trekt de
bloedvaten samen, onttrekt
het overtollige vocht en
vermindert donkere kringen
en wallen.

3. Koop gedroogde waren
in bulk. Zo vermijd je
onnodige (kleine) verpakkingen en kan je het
aantal supermarktbezoeken
beperken.

6. Eierschalen te veel? Ook
daar zijn je planten dol op.
Of geef ze opnieuw aan je
kippen als calciumsupplement. Laat de eierschalen een dag of twee
uitdrogen, stamp ze fijn en
4. Koop je toch voormeng ze door het gewone
verpakte etenswaren?
kippenvoer. Eierschalen
Vermijd dan plastic en kies
recycleerbaar materiaal. Het kunnen je ook aan een
recyclen van papier, glas en gladde huid helpen. Meng 2
el fijngestampte eierschalen
metaal is een complete
met 1 eiwit en roer tot een
cyclus terwijl dat voor
gladde massa. Breng aan als
plastic over het algemeen
een natuurlijk gezichtsmasker
niet geldt. Zwicht je toch
en laat het 15 tot 20 minuten
voor een plastic (af)wasdrogen, spoel het nadien af
middel, koop dan de
met warm water terwijl je
grootste maat.
cirkelbewegingen met je
vingers maakt om te
5. Benut je koffiegruis.
peelen.
Je kan koffiegruis

Meer tips vind je in de boeken
van Jessie en Nicky Kroon ‘Het
Zero Waste Project: Een leuker
leven met minder plastic’
(20,99 euro) en ‘Doe Het Zero:
Simpele recepten voor een
plasticvrij leven’ (22,99 euro).
Beide zijn te krijgen in
Standaard Boekhandel.

PSYCHO

OP WEG NAAR EEN DUURZAAM LEVEN

Ervan uitgaan dat je huis meteen afvalvrij zal zijn, is
hetzelfde als denken dat je na je eerste week pianoles
als Mozart speelt. Het is veel nuttiger dat je drie jaar
lang één verandering voortzet, dan meteen dertig dingen
te veranderen die je slechts een week volhoudt.”
WEG MET WEGW E R P P R O DUC T E N
Laat het idee los dat je alles op zijn kop moet zetten om
groener te leven. We hebben bij duurzaamheid vaak een
vrij extreem beeld. Duurzaamheid is een term die we
veel voorbij zien komen. Maar het kan voor álles staan:
van een centrale die minder uitstoot genereert tot een
verpakkingsvrije winkel. Klimaatverandering en plasticsoep zijn grote thema’s, maar verandering begint bij
kleine acties.
Een goede manier om te beginnen is om vervangers te
zoeken voor producten die gemaakt zijn om na eenmalig
gebruik weg te gooien. Kijk eens kritisch naar de spullen
die dagelijks door je handen gaan. En ook naar wat je in
de vuilnisbak gooit. Kan je iets veranderen zodat je het
voortaan kan hergebruiken? Er zijn altijd herbruikbare
alternatieven, aan jou de keuze wat haalbaar is om te
vervangen. Herbruikbare wattenstaafjes en wasbare
wattenschijfjes zijn mooie voorbeelden van iets dat we
moeiteloos kunnen inwisselen. Ook een herbruikbare
koffiebeker meenemen, kost weinig moeite wanneer je
koffie on the go bestelt. Want afhaalkoffiebekers líjken
dan wel van papier te zijn, maar zijn dat niet. Het karton
wordt altijd met een plastic laagje omhuld zodat de
koffie er niet doorsijpelt. Het klinkt onschuldig, maar
daardoor kan de beker niet gerecycleerd worden. Door
een herbruikbare koffiebeker mee te nemen ben je niet
alleen milieuvriendelijker, je krijgt er soms nog korting
bovenop.
D U URZAAM ≠ D UUR DE R
Dat duurzaam leven niet duur hoeft te zijn, is meer
dan een catchy reclameslogan. Hoe vaker je een
product gebruikt, hoe hoger het rendement. Een
veiligheidsscheermesje – net zoals vroeger waarbij je
enkel het stalen mesje hoeft te vervangen – is bij aankoop dan wel duurder dan een wegwerpversie, maar
komt je na verloop van tijd goedkoper uit dan telkens
een zakje wegwerpmesjes in plastic te moeten aanschaffen. Om nog maar over de impact op het milieu
te zwijgen. Ook op je waterverbruik kan je grondig
besparen door een timer of waterbesparende
douchekop te gebruiken. Daarmee bespaar je zo’n 26

liter
iter water per 7 minuten, wat neerkomt op ongeveer
9.000 liter water per persoon per jaar.
Kosten
osten drukken doe je niet enkel in de badkamer. Een
van
an de grootste componenten van onze afvalzakken
bestaat
estaat uit voedsel. Vlaamse huishoudens gooien
jaarlijks maar liefst 240.925 ton voedsel weg; oftewel
37 kilo per persoon, zo blijkt uit de laatste cijfers van
het departement Omgeving. Dat is enorm zonde van
het water, het energieverbruik en de CO2-uitstoot die
bij de teelt van voedsel komen kijken. Probeer voedselverspilling daarom zoveel mogelijk te voorkomen.
Plan maaltijden in en koop verse producten niet te
lang op voorhand. Vries restjes eten in en maak soep
van je groenteoverschot. Minder eten weggooien
scheelt niet alleen voor het milieu, maar bespaart je
ook een hoop geld.
Nog een manier om te bezuinigen én duurzaam te leven,
is natuurlijk om bewuster te kopen en te consuminderen.
Jessie Kroon: “Alles wat je koopt belast de natuur. Er is
transport nodig, er wordt water gebruikt voor de
productie en ga zo maar door. Op zich is het niet erg
als het om dingen gaat die je nodig hebt. Maar we
kopen vaak veel meer dan dat en gooien dat daarna
ook weer snel weg. Een product dat afgeprijsd is,
levert je geen winst op als je het niet nodig hebt.”

“Laat het
idee los
dat je alles
op zijn kop
moet
zetten om
groener te
leven”

VRIJDAG 8 OKTOBER | KW WEEKEND | 55

Bron : De Tijd - 2 oktober 2021

Bron : Het Laatse Nieuws - 1 oktober 2021

verkrijgbaar in vrolijke kleurencombinaties: neongroen, paars of geel met oranje
borstelharen. De hoogte van de steel is
145 cm, dus bukken is niet meer
nodig.
37 euro, bij www.bol.com

WOONTEST

opvalt
ft dat
t een
m emEen speoffilter
r buiten
afvale geuren

kleding in de wasmachine
gewassen kan worden?
Draai het kledingstuk binnenstebuiten, kies voor hand- of wolwas
en gebruik in plaats van wasmiddel een beetje babyshampoo.
Suède schoenen kunnen overigens
niet in de wasmachine gewassen
worden.

5

De beste manier om
vochtig suède te drogen,
is het op te vullen met
kranten, die trekken het vocht
leer. Niet naast de verkunnen dienen voor kamer- uit het
of fruitvliegwarming
of inde
de zon drogen,
planten. Het afval wordt tot
jes. Zodra
tachtig procent gereduceerd. om verkleuring
emmer vol is,te voorkomen.
kan hij in de
W Design
machine.
Een grijze box die niet opvalt
in de keuken, meer hoeft dat
W Gebruik
niet te zijn. Binnenin zit een
Het gebruik
geëmailleerde aluminium emis eenvoudig, afval in de emmer (2 l) met roerders. Een spe- mer, emmer in de recycler en
ciaal deksel met koolstoffilter
op het knopje drukken. Vier tot
laat toe dat je de emmer buiten zes uur later (afhankelijk van
de recycler gebruikt als afvalhet afval en vochtgehalte) blijft
emmer zonder storende geuren er slechts een fractie over van

Grote verdwijntruc van keukenafval
W Concept

Dagelijks een flinke portie
groenten en fruit, dat betekent
ook dagelijks een flinke hoop
organisch afval. Vervelend als
je geen of een kleine tuin hebt
en de gemeente geen regelmatige gft-ophaling organiseert.
Sage heeft daarvoor de FoodCycler op de markt gebracht.
Een toestel dat huishoudelijk
afval droogt en vermaalt tot
ecochips die als voedingsstof

enafval

mert tot
ceerd.

4

of fruitvliegjes. Zodra de
emmer vol is,
kan hij in de
machine.
W Gebruik
Het gebruik
is eenvoudig, afval in de emmer, emmer in de recycler en
op het knopje drukken. Vier tot
zes uur later (afhankelijk van
het afval en vochtgehalte) blijft
er slechts een fractie over van
Bron : Het Nieuwsblad - 11 september 2021

wat je erin hebt gekieperd en
het is inderdaad geurloos residu. Alles wat in de gft-bak
mag, kan in de recycler. Aanvankelijk wordt het afval gedroogd, nadien vermalen om
vervolgens af te koelen. Tijdens het proces maakt de machine een zoemend geluid dat,
vanuit onze open keuken, wel
stoorde tijdens het tv-kijken.
Qua stroom komt het op zo’n
twintig cent per keer dat je
voedsel vermaalt. De emmer
kan in de vaatwasser.

W Conclusie

De FoodCycler is best een handige machine, zeker als je problemen ondervindt om je groenteen fruitafval kwijt te raken. Het
compostvat in de tuin heeft nog
onze voorkeur, want gratis, maar
dat is niet voor iedereen een optie. Het residu is geurloos en
spaar je gemakkelijk op voor je
kamerplanten. Het prijskaartje
van 479,90 euro is wel hoog. (rbm)
Verkrijgbaar via sageappliances.com
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wat je erin hebt gekieperd en
het is inderdaad geurloos re
du. Alles wat in de gft-bak
mag, kan in de recycler. Aan
vankelijk wordt het afval gedroogd, nadien vermalen om
vervolgens af te koelen. Tijdens het proces maakt de ma
chine een zoemend geluid da
vanuit onze open keuken, we
stoorde tijdens het tv-kijken
Qua stroom komt het op zo’n
twintig cent per keer dat je
voedsel vermaalt. De emmer
kan in de vaatwasser.

