milieutips
Afval voorkomen
beter dan milieu
genezen
Wie afval voorkomt hoeft het alvast niet
te sorteren. Afvalpreventie heeft vooral te
maken met je eigen mentaliteit. Kies je
voor gemakkelijkheidsoplossingen, dan
ben je inderdaad een "gemakkelijke"
prooi voor fabrikanten die op vlotte winst
uit zijn. Voor hen is een belangrijke taak
weggelegd, maar niemand zegt dat je
moet wachten tot alle fabrikanten milieubewust omspringen met bv. verpakkingsmateriaal. Hoe meer mensen kiezen voor
het afvalloze alternatief, des te sneller zullen steeds meer producenten snappen dat
ze mee moeten.

In alle Vlaams-Brabantse
gemeenten kun je KGA, glas en
papier/karton afzonderlijk aanbieden, in de meeste gemeenten kan dat ook met GFT- en
PMD-afval. De meeste VlaamsBrabantse gemeenten hebben
een containerpark. Maar afval
verwerken, ook al gebeurt dat
niet door storten of verbranden
maar door recyclage en recuperatie, is nooit zo goed als afval
voorkomen. Ervoor zorgen dat
er geen afval is, maakt al het
getob over de verwerking van
afval overbodig.

Winkelen
O maak vooraf een boodschappenlijstje en hou je eraan: zo voorkom je "onnodige"
aankopen
O neem een boodschappentas mee of gebruik een kartonnen doos.
Verpakkingen
O koop bij voorkeur losse, onverpakte producten, bv. groenten, balpennen.
O neem zelf afwasbare, herbruikbare verpakkingen mee voor slaatjes e.d.
O kies indien het niet anders kan verpakkingen die slechts uit één materiaalsoort
bestaan: dat vergemakkelijkt het sorteren achteraf.
O kies het alternatief met de minste verpakkingen. Sommige producten zijn drieof zelfs viervoudig verpakt, bv. koekjes in een plastic schaaltje waar een plasticfolie,
vervolgens een kartonnen doosje en dan nog eens een dunne plastic film omheen zit!
O voor drankverpakkingen gaat de voorkeur naar het statiegeldsysteem: de fles
wordt dan steeds weer gebruikt voor hetzelfde doel. Tweede keuze is wegwerpglas:
van dat glas wordt nieuw glas gemaakt voor hetzelfde doel. Plasticflessen, blik- en
brikverpakkingen kunnen niet als dusdanig hergebruikt worden, maar men verwerkt

ze tot een ander product (waarvoor een markt
gecreëerd moet worden).
O koop geen multiverpakkingen: indien je
eigenlijk maar één product nodig hebt.
O kies navulbare verpakkingen.
Maximaal gebruik
O koop geen producten die bedoeld zijn om
weg te werpen, zoals wegwerpscheermesjes of
wegwerpfototoestellen.
O kies altijd de variant die het minste afval verwekt: liever een vulpen dan een wegwerpbalpen,
liever oplaadbare batterijen dan gewone.
O koop zoveel mogelijk duurzame producten. Artikelen die lang moeten meegaan
dienen stevig genoeg en/of gemakkelijk te herstellen te zijn. Overweeg ook grondig of
ze wel aan al je eisen voldoen.
O wees zuinig op aangekochte producten zodat ze een langer leven krijgen en/of
eventueel nog kunnen gebruikt worden door een volgende gebruiker.
O gebruik een brooddoos i.p.v. plasticzakjes of aluminiumfolie.
O neem drank mee in een thermosfles of een beker met schroefdeksel.
O kopieer, print en schrijf dubbelzijdig.
Hergebruik zelf
O gebruik bedrukt papier als kladpapier.
O bewaar "afval" met creatieve mogelijkheden: kurken, kapstokken, restjes koperdraad…; in bokalen, potjes, bakjes van hetzelfde model kun je dingen opbergen (spijkers, schroeven, paperclips, kleine speelgoedjes…); van een opengesneden plasticfles
maak je een mini-serre.
Neem gerecycleerd materiaal
O haal je neus niet op voor tweedehandse goederen.
O gebruik kringlooppapier.
Hou onvermijdelijk afval milieuvriendelijk
O let erop dat de producten die afval worden zo weinig mogelijk milieuonvriendelijke stoffen bevatten (zoals additieven, kleurstoffen met zware metalen, oplosmiddelen, schadelijke bewaarmiddelen,...).
Informatie hierover vind je op www.milieukoopwijzer.be of www.milieucentraal.nl.
Papier
O weiger reclamedrukwerk, vraag de antireclamesticker op het gemeentehuis
(voor zover deze bestaat).
O een brievenbus houdt mailings die op naam worden verzonden niet tegen. Via
www.robinson.be kan je je inschrijven op de Robinsonlijst, waardoor je ook dergelijke
reclame niet meer ontvangt.
O verbeter zoveel mogelijk fouten op het computerscherm i.p.v. op een afdruk.
O maak gebruik van e-mail.
Andere tips vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant: www.vlaamsbrabant.be/leefmilieu. Of vraag ernaar
bij je gemeentebestuur.

