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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

- Bio Sens Link Google-route

- Spullenhulp

- Spiegelplein

- The Barn Bio Market

- La Ressource

- Rouf

- Repair Café

- Compost Poulet Frites Compote

- Le Rayon Bio
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https://www.google.be/maps/dir/Bio+sens,+Avenue+de+Laeken+13,+1090+Jette/Les+Petits+Riens,+Chauss%C3%A9e+de+Jette,+Jette/Place+Reine+Astrid,+1090+Jette/The+Barn+Bio+Market+-+Jette,+Rue+Pierre+Timmermans,+Jette/La+Ressource,+Rue+Pierre+Timmermans,+Jette/Rouf,+Chauss%C3%A9e+de+Wemmel,+Jette/Place+Cardinal+Mercier+6,+Jette/Gustave+Van+Huynegemstraat,+1090+Jette/Au+Rayon+Bio,+Rue+Gustave+Van+Huynegem,+Jette/@50.8757506,4.3210076,16z/data=!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x47c3c3c2d3e34069:0x250841dabbf93e83!2m2!1d4.3252115!2d50.8719864!1m5!1m1!1s0x47c3c3c2d887b8ab:0x94f5c92e27159127!2m2!1d4.3259051!2d50.8723714!1m5!1m1!1s0x47c3c3dcd6f4aae5:0x74241837a23765a6!2m2!1d4.3242759!2d50.8724474!1m5!1m1!1s0x47c3c3d428a37e33:0xd7e30503785c0d65!2m2!1d4.3238298!2d50.873705!1m5!1m1!1s0x47c3c36f6946805f:0xaf8d908416058071!2m2!1d4.3238418!2d50.8736992!1m5!1m1!1s0x47c3c3c35294d043:0xab61bf06373e7cfa!2m2!1d4.3254658!2d50.8742074!1m5!1m1!1s0x47c3c3cff37673f1:0xe1b51d0d4f063611!2m2!1d4.3275107!2d50.8805222!1m5!1m1!1s0x47c3c3c512c710a1:0x3e8d3a69c34e7762!2m2!1d4.3271477!2d50.8789227!1m5!1m1!1s0x47c3c3c5152004d1:0xf6ebbfb59daa92c9!2m2!1d4.3276429!2d50.8788085!3e2
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Beschrijving van de route

Bio Sens

Op een oppervlakte van 300 m2 zult u alles vinden voor gecertificeerde biologische voeding: vlees,
vis, groenten, babyproducten, glutenvrije, lactosevrije, veganistische voeding, maar ook een ruime
keuze aan gecertificeerde hygiëne- en cosmeticaproducten, voedingssupplementen die een strenge
selectie hebben doorlopen wat betre� hun doeltreffendheid, planten en voorwerpen voor in huis.

Spullenhulp

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

Spiegelplein

De Jetse zondagsmarkt vindt elke zondag plaats van 6.30 tot 13.30 uur en biedt u de mogelijkheid
om bijna al uw boodschappen te doen zonder afval, door uw eigen verpakkingen mee te nemen.

The Barn Bio Market:

Bulkwinkels die hun koolstofvoetafdruk willen beperken door de hoeveelheid afval te verminderen
en met verantwoorde productiesystemen te werken. Acties die ondernomen zijn: Voorrang geven
aan seizoensgebonden producten, een maximum aan producten in bulk aanbieden, gerecycleerd
meubilair gebruiken in de winkels, onverkochte goederen herwaarderen, elk jaar hun
koolstofvoetafdruk berekenen, verminderen en compenseren door te investeren in duurzame
projecten.

100% van de producten bij Barn zijn afkomstig uit biologische landbouw.

La Ressource

Duurzame en coöperatieve drogisterij
Bulk, cosmetica en workshops

Rouf

Rouf bestaat uit een gelijkvloerse ruimte waar een team de tweedehandsactiviteiten beheert. Dat
begint bij het binnenbrengen van de donaties, gaat langs het sorteren, de transformatie, het
onderhoud en de opslag tot de verkoop van de ingezamelde en/of getransformeerde stukken.

Op die manier kunnen wij u kwaliteitsartikelen aanbieden op vlak van kleding (dames, heren,
kinderen), schoenen, tassen, speelgoed, boeken, cd's, fantasiejuwelen enz.

Repair Café
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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.

Compost Poulet Frites Compost

Buurtcompost

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

Le Rayon Bio

Brouwerij Au Rayon bio

Au Rayon bio is gevestigd in de magazijnen van de voormalige brouwerijen van Taymans, in Jette,
en biedt een ruim assortiment biologische producten aan, zodat u 100% biologisch uw
'boodschappen kunt doen', in bulk!

Bij Rayon Bio - Brouwerij is het ook mogelijk om even op adem te komen in een ontspannen en
gezellige sfeer. Een koffie drinken terwijl u de krant leest of snel nog iets afwerken op uw laptop?
Een kom soep drinken of een stuk quiche eten tijdens de lunchpauze? Genieten van een aperitiefje
met vrienden in de late namiddag?

Au Rayon bio Spiegel

In 2021 besloten Bio Origins en Au Rayon bio hun krachten te bundelen door Au Rayon bio Spiegel
op te richten. Het basisaanbod is vergelijkbaar, maar dankzij een grotere oppervlakte biedt de
'Spiegel' locatie ongeveer 500 bulkreferenties. Met name tientallen heerlijke theesoorten.

Eigen verpakking welkom
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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/

