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Ontdek de Zero Afval-winkels in jouw gemeente
om gemakkelijk nieuwe gewoontes aan te leren

Zero afval is een onomkeerbare beweging die de hoeveelheid afval die wij produceren wil
herleiden tot een verwaarloosbare hoeveelheid. Steeds meer mensen zijn hier voorstander
van en om dit doel te bereiken, worden doeltreffende en voor het milieu gunstige
maatregelen genomen die bovendien heel vaak banden en solidariteit tussen burgers creëren

Voorrang aan preventie

Nieuwe generaties geven er zich steeds meer rekenschap van dat elk voorwerp, en dus alle afval,
een waarde hee�. Natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt om voorwerpen te produceren,
vervoeren en verdelen, vaak naar alle uithoeken van de wereld. Elke fase in het leven van een
voorwerp, van productie tot vernietiging, hee� dus een invloed op het milieu. Natuurlijk kunnen
heel wat soorten afval gerecycleerd worden. Maar hun ophaling en recyclage kosten veel geld aan
de gemeenschap en die kosten worden zelden voor 100% terugverdiend: er is bijna altijd een min
of meer aanzienlijk materiaalverlies.

Het voorkomen van afval is daarom de eerste essentiële stap in het behoud van onze planeet. En
het is juist tijdens de vervaardiging van producten dat de ‘afval’-impact het grootst is. We moeten
dus met z’n allen beter en minder gaan consumeren: Het beste afval is het afval dat niet bestaat!

Minder weggooien = beter leven

Beter consumeren en verspilling van natuurlijke hulpbronnen vermijden biedt niets dan voordelen
voor:

 de planeet: door minder consumptiegoederen te produceren, verminderen ook de
schadelijke gevolgen van die productie: broeikasgassen, gebruik van steeds schaarser
wordende natuurlijke hulpbronnen, allerlei vormen van vervuiling;

 uw gezondheid: door minder te vervuilen, verbetert de kwaliteit van het water, de bodem
en de binnen- en buitenlucht;

 een eenvoudiger leven: nutteloze voorwerpen nemen enorm veel plaats in onze kasten in,
en overal elders;
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 profiteer van eindeloze keuzemogelijkheden: u zult ervan versteld staan hoeveel

voorwerpen u kan huren, lenen, delen... ;
 uw levenskwaliteit: door u aan te sluiten bij de verschillende “zero afval”-bewegingen,

gaat u deel uitmaken van een nieuwe gebruikersvriendelijke en solidaire burgerbeweging;
 niet langer passief toekijken: door bewuster te consumeren kunt u invloed uitoefenen op

de kwaliteit van het marktaanbod en bent u een actor in uw eigen leven;
 meegaan met je tijd: bewust consumeren, tweedehands, delen, huren, recycleren,

hergebruiken, enz..... het is echt trendy

Route van de Rally en kaart

- Gemeenschappelijk Kippenhok van het Viaduct

- Refresh Ixelles

- Le Comptoir de Samson

- Spullenhulp

- Broekenruilkast

- De collectieve moestuin van Les Terre de l’Aulne

- Repair Together

Link Google-route
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https://www.google.be/maps/dir/Rue+du+Viaduc+133,+1050+Ixelles/Refresh+Brussels,+Rue+du+Sceptre,+Brussels/Bulk,+Malibranstraat,+Ixelles/Le+Comptoir+du+Samson,+Chauss%C3%A9e+d'Ixelles,+Ixelles/Les+Petits+Riens,+Chauss%C3%A9e+d'Ixelles,+Ixelles/Boekenbus,+Place+Flagey,+Ixelles/Parc+Albert+II,+Place+Adolphe+Sax,+Ixelles/See+U,+Rue+Fritz+Toussaint,+Brussels/@50.8291678,4.3704336,15z/data=!3m2!4b1!5s0x47c3c493bfef0b41:0xc3ef73c3881837fe!4m50!4m49!1m5!1m1!1s0x47c3c490c2e33dfd:0x2f740f87df68a84d!2m2!1d4.3739468!2d50.8348648!1m5!1m1!1s0x47c3c496e3989d95:0xe66b42c0af36eca1!2m2!1d4.3772671!2d50.8337998!1m5!1m1!1s0x47c3c493bfeb2c91:0x467ad447ab86a78f!2m2!1d4.3729356!2d50.830156!1m5!1m1!1s0x47c3c492e2000b47:0x5e86ee2e4326068d!2m2!1d4.3711349!2d50.8280184!1m5!1m1!1s0x47c3c492fc41619d:0xae4866cfe404194a!2m2!1d4.3709705!2d50.8285701!1m5!1m1!1s0x47c3c54b2aa318db:0xd76e11ab34895c6e!2m2!1d4.3734733!2d50.8274527!1m5!1m1!1s0x47c3c4c008211e87:0xd8060d159f0d7069!2m2!1d4.3813616!2d50.826045!1m5!1m1!1s0x47c3c5c4247af2f7:0x49b619c3464e5667!2m2!1d4.3873059!2d50.8228971!3e2
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Beschrijving van de route

Gemeenschappelijk Kippenhok van het Viaduct

Het Viaduct Park had al een compost en is nu een kippenhok rijker. Zes kippen beschikken over een
binnenhok van 20m2 die zich in een ren van 200m2 bevindt. Zestien gezinnen zorgen om beurten
voor de kippen en genieten van hun eieren. Elk gezin is om de twee maanden, een week lang,
verantwoordelijk voor het kippenhok.

Refresh Elsene

Refresh is een buurtcentrum dat zich inzet voor de sensibilisering rond gezonde en verantwoorde
voeding - vanaf de productie tot op het bord. Refresh is een sociaal project gericht op gezelligheid
en duurzame ontwikkeling, maar ook een team van mensen die gepassioneerd zijn door de natuur,
lekker eten en samenleven. Aan de hand van workshops willen ze stadsbewoners bewuster maken
van de kunst van goed eten. Zorgen voor een vleugje natuur en zuurstof in het hart van de stad.

Het team dat achter het fornuis staat, bestaat voornamelijk uit koks die een integratietraject of
opleiding volgen en elke week opnieuw schillen, snijden en bereiden ze nieuwe recepten.

Refresh maakt deel uit van een transitie van ons landbouw- en voedingssysteem en gaat in tegen de
excessen van de agro-industrie en het ultra-bewerkte voedsel, omdat de toegang tot gezond eten
een basisrecht is.

Het motto van Refresh is om te kopen bij gepassioneerde producenten en ambachtslui, te werken
met lokale en seizoensgebonden producten, eenvoudige en smakelijke kooktechnieken door te
geven en deel te nemen aan de integratie en emancipatie van de Brusselaars. LEKKER ETEN

EN SAMENLEVEN

Le Comptoir de Samson

Twee zussen met een passie voor goede producten van Belgische bodem. Samen met hun oom
Vincent Verleyen, Eerste Kaasmaker van België 2014, bieden zij een selectie van huisgemaakte
kazen rechtstreeks uit de Naamse Condroz. In hun atelier, gelegen in het hartje van de Naamse
Condroz, verwerken zij koemelk, geitenmelk en schapenmelk met respect voor de producenten en
dit alles in een korte keten.

Spullenhulp

Spullenhulp, dat zijn 28 tweedehandswinkels voor lokaal, ecologisch en solidair winkelplezier!

De Boekenruilkast

In het Engels worden dit 'boekendozen', 'Leesdozen' of 'bookboxes' genoemd. In deze
straatbibliotheken kan iedereen gratis boeken meenemen of achterlaten
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De collectieve moestuin van Les Terres de l'Aulne

Terres de l'Aulne. Oprichting van de site: 2017.

Adres: Albert II park - ingang via Marguerite Yourcenarlaan - 1050 Elsene

Surf voor meer informatie naar de website www.wormsasbl.org

Repair together

Het Repair Café in Sint-Gillis is een gezellige plek waar vrijwilligers u helpen met het repareren van
kleding, kleine huishoudelijke apparaten, computers, fietsen, sieraden enz.
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Waarom werken aan Zero Afval?

Tussen 1970 en 2017 is het wereldwijde verbruik van natuurlijke hulpbronnen verdrievoudigd. En
de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Als er niets verandert, zal ons economisch systeem meer
dan 268 miljard ton aan natuurlijke hulpbronnen nodig hebben! Dat is 10 keer zoveel als in 1970!
Elk hergebruikt of niet-geconsumeerd voorwerp betekent een besparing van natuurlijke bronnen.
Daarom is Zero Afval zo belangrijk.

Zero Afval in Brussel - Algemene informatie

Stickers 'Eigen verpakking welkom'

Zero Waste Belgium deelt deze sticker uit aan winkels die eigen verpakkingen
aanvaarden. Zo kun je meteen zien of je verpakkingen welkom zijn. Als je winkelier
ze aanvaardt, maar nog geen sticker hee�, neem dan contact op met Zero Waste
Belgium om er gratis een te ontvangen. Je vindt ook een interactieve kaart op de
site van www.zerowastebelgium.org.

Recipiënten, bulk, COVID-19 en het FAVV

Kan ik in de huidige gezondheidscrisis mijn eigen verpakkingen meenemen?

Je kunt eigen verpakkingen, zoals zelfbedieningszakjes voor groenten en fruit blijven gebruiken.
Zoals altijd blij� een goede hygiëne van de verpakking essentieel.
Het gebruik van eigen verpakkingen bij slagers, bakkers, traiteurs enz. wordt momenteel afgeraden
om verspreiding van het virus te voorkomen. Op die eigen verpakkingen zouden virusdeeltjes
kunnen zitten die mogelijk de slager, bakker of traiteur zullen besmetten.

Wat is, afgezien van de gezondheidscrisis, het standpunt van het FAVV?

De levensmiddelenwetgeving verbiedt consumenten niet om voor hun aankopen eigen
verpakkingen mee te nemen. De wetgeving staat consumenten toe een beroep te doen op
(herbruikbare) verpakkingen, maar onder bepaalde voorwaarden:

- De recipiënt moet schoon zijn.

- Hij moet geschikt zijn voor de verpakking van levensmiddelen (een plastic zak die men kreeg
bij de aankoop van schoenen is niet geschikt, evenmin als een plastic fles waarin afwasmiddel zat
...).

- Het staat de handelaar vrij om de door de consument meegebrachte recipiënten te weigeren.
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Antireclamesticker

Met de antireclamesticker kun je kiezen wat er in je brievenbus
terechtkomt: ofwel geen gratis pers en geen reclame, ofwel
alleen gratis pers.

Het gemeenteblad is een niet-commercieel informatieblad en zal daarom altijd worden verspreid.

Vraag gratis de sticker aan bij Leefmilieu Brussel: per e-mail op info@environnement.brussels of
telefonisch op 02 775 75 75

Tweedehands - tweede leven, de partners van de Zero Afval Rally

Repair together
Heb je een fiets, een kledingstuk, speelgoed of een klein elektrisch apparaat dat
gerepareerd moet worden? Bezoek een van de 33 repaircafés die elke maand actief
zijn! Herstellen in plaats van weggooien leidt tot drastisch beperken van het afval. De
vereniging hee� tot doel om kennis en knowhow op het gebied van reparaties door te

geven en te verspreiden. De vereniging wil het publiek bewustmaken van initiatieven op het gebied
van circulaire economie via reparatie en hergebruik en wil de strijd aangaan met geprogrammeerde
veroudering! https://repairtogether.be/

Ressources
De activiteit van de leden van RESSOURCES past binnen de dynamiek van
de circulaire economie. Door optimaal gebruik te maken van de

verschillende goederen die zij inzamelen, brengen zij deze via hun tweedehandswinkels weer op de
markt en creëren zij korte consumptieketens.
https://www.res-sources.be/

WORMS VZW
Deze vereniging helpt burgers, scholen en bedrijven bij het composteren. Aarzel niet om contact

met hen op te nemen of hun website te raadplegen als je vragen hebt over composteren.

www.wormsasbl.org
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Anders consumeren: Functionaliteitseconomie

1 fiets voor 10 jaar:

Het project '1 fiets voor 10 jaar' van Voot vzw biedt de mogelijkheid om een
kinderfiets op maat te huren. Elk jaar, naarmate je kind groeit, kun je de fiets

inruilen voor een groter model.
Voor meer informatie: http://1velopour10ans.be

Tournevie
Een uitleendienst voor gereedschap die werkt als een bibliotheek! Een jaarlijkse
bijdrage van 20 euro gee� toegang tot een ruim assortiment kwaliteitsgereedschap
voor renovatie of reparatie: schuurmachines, zagen, tangen, werkbanken,
compressoren enz.

Tournevie werkt samen met 'Les Débrouillardes', een project dat leerworkshops organiseert over
timmerwerk, betegelen, fietsreparatie en nog veel meer.
Voor meer informatie: www.tournevie.be  en www.lesdebrouillardes.be

De Babytheek 

De eerste bibliotheek of uitleendienst voor babymateriaal is gestart in Elsene. Typisch
babymateriaal die je hier kunt lenen: babybadje, stoeltje, babycook, kinderwagen
enz.
Voor meer informatie: www.babytheek.be

Usitoo
Usitoo is een nieuw soort bibliotheek waar je voor een paar euro en zonder
waarborg eenvoudige, zuinige, duurzame toestellen en materieel kunt ontlenen:
raclettetoestel, wafelijzer, barbecue, hogedrukreiniger, elektrische heggenschaar,

gitaar, tennisrackets, partytent, aanhangwagen enz.
Meer info: www.usitoo.be

Volg het nieuws over Zero Afval:

Leefmilieu Brussel

- Website – Newsletter – Facebook – Activiteitenagenda
- Presenteer je Zero Afval-evenement of je inspirerende Zero Afval-project op onze website

Zero Waste Belgium:

- Website – Facebook – Instagram
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http://www.lesdebrouillardes.be
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet-0
https://environnement.brussels/thematiques/zero-dechet/newsletter
https://www.facebook.com/BruxellesZeroDechetBrusselZeroAfval/
https://participez.environnement.brussels/initiatives-list?field_themes_tid=44
https://participez.environnement.brussels/node/add/initiatives
https://environnement.brussels/forms/fiche-modele-temoignage-projet-inspirant
http://www.zerowastebelgium.org/fr/
https://www.facebook.com/ZeroWasteBelgium
https://www.instagram.com/zerowastebelgium/

