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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

Link Google-route

- Marché Place Homère Goosens

- L’Usine

- Epi

- Bibliotheek Ukkel-Centre

- Spullenhulp

- Unami

- BuurtCompost Wolvendael
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Beschrijving van de route

Markt op het Homère Goossensplein

De markt wordt elke zondagmorgen van 8 tot 15 uur gehouden op het Homère Goossensplein
(naast het Sint-Pietersvoorplein).

Eigen verpakkingen zijn hier welkom.

L’Usine

L’Usine is een polyvalente ruimte die onderdak biedt aan artiesten en ambachtslui in permanente
of tijdelijke residentie en ze organiseren ook een reeks activiteiten en evenementen die in het teken
staan van kunst, cultuur en duurzame ontwikkeling. Ze willen binnen dit kader zinvolle projecten
ondersteunen met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van hun partners.

L’EPI

L’EPI is een coöperatieve kruidenierswinkel die zich aan de voorzijde van het gebouw bevindt. Hier
wordt alles beheerd door een groep burgers die zich inzet voor duurzame en redelijke voeding die
voor iedereen toegankelijk is. De kracht van het project is dat het voortdurend in ontwikkeling blij�.

Meer dan 1.000 referenties van verse en droge producten, bij voorkeur biologisch en
seizoensgebonden, met weinig of geen verpakking, van lokale of fairtrade producenten, tegen
betaalbare prijzen.

Bibliotheek Ukkel-Centrum

De afdeling voor volwassenen biedt verschillende activiteiten aan, zoals een literair café, lezen in
de tuin, boekenpauzes en een speciaal onthaal voor jongeren van 15-18 jaar.

De afdeling voor de jeugd bestaat uit: Twee verdiepingen, één voor fictie (albums, romans,
stripverhalen, manga) en een andere voor informatie en sprookjes; boeken voor peuters tot tieners.

U kunt hier ook terecht voor activiteiten zoals ‘Tijd voor een sprookje’, ’Het baby-uurtje’ en ‘Lezen in
het park’

Speciaal voor leerkrachten: De bibliotheek van Ukkel-centrum biedt een groot aantal activiteiten
voor scholen, van het kleuteronderwijs tot het middelbaar onderwijs.

Spullenhulp

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

Theewinkel die een mooie selectie producten in bulk aanbiedt en waar eigen verpakkingen welkom
zijn.

Buurtcompost Wolvendael

Collectieve compost in het Park van Wolvendael

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

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.
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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.

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
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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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