WIST U DAT…

10 TIPS ...

 Brussel = 2 miljoen ton afval per jaar (bouwnijverheid, industrie, kantoren, scholen, gezinnen, handelszaken…)

Minstens 100 kg afval minder
per persoon

 Elke inwoner = 260 kg afval per jaar.
 De Brusselse verbrandingsoven (waar de inhoud van de witte
vuilniszakken wordt verbrand) = 6% van de CO2-uitstoot van
Brussel.
 Eén tandenborstel = 1,5 kg verborgen afval
productieproces.

tijdens het

Fotokrediet : Yves Fonck • Illustration : Salemi • Layout : L. Defaweux

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deel
aan de Europese campagne “100 kg minder afval
per inwoner per jaar”, die wordt gecoördineerd door
ACR+ in samenwerking met andere Europese steden
en gewesten.

om uw afvalproductie met zo’n 100 kg te verminderen !
Composteer uw keuken- en tuinafval : dit levert u gratis
meststoffen op van uitstekende kwaliteit en kan ook wanneer u op een appartement woont = van 25 tot meer dan
100kg afval per jaar minder, afhankelijk of u al dan niet een
tuin hebt en van zijn grootte.

Koop tweedehands en schenk oude spullen zoveel mogelijk een tweede leven in plaats van ze weg te gooien: oude
meubelstukken, versleten computers, kleding die u niet meer
draagt,… kunnen anderen gelukkig maken als u ze wegschenkt aan kringloopwinkels = 11 kg minder afval/jaar per
Brusselaar..
✚✚ Voor enkele nuttige adressen kunt u terecht op
onze website, door ons te bellen of door zelf in
de Gouden Gids te snuffelen.
Vermijd drankverpakkingen : drink leidingwater, koop
glazen flessen of flessen met statiegeld = meer dan 12 kg
minder afval/jaar en per Brusselaar.

✚✚ De vrijwillige compostmeesters staan u bij met
raad en daad.

✚✚ Leidingwater is gezond, gecontroleerd en beduidend minder duur.

✚✚ U kunt brochures of fiches met tips en advies
downloaden van onze website of telefonisch
bestellen.

✚✚ Geef de voorkeur aan flessen voorzien van één
van de volgende logo’s.

Vermijd overtollige verpakking : geef de voorkeur aan
geconcentreerde en oplaadbare producten en gebruik herbruikbare tassen = 10 kg minder afval/jaar en per Brusselaar.
✚✚ Vermijd individuele verpakkingen en zoek producten die niet nog eens samen verpakt zijn in karton
of plastic.
✚✚ Kies zo mogelijk voor herbruikbare verpakking.
Bestrijd voedselverspilling : Bestrijd voedselverspilling:
maak een boodschappenlijstje zodat u niet teveel koopt,
houd de vervaldata in de gaten, verwerk voedselrestjes
= 12 kg minder afval/jaar en per Brusselaar.
✚✚ Download of bestel telefonisch onze brochure
“65 tips om lekker, milieuvriendelijk én gezond te
eten”.
Weiger reclame in uw brievenbus : : breng de sticker “no
pub” van Leefmilieu Brussel aan op uw brievenbus = 10 kg
minder afval/jaar en per Brusselaar.
✚✚ U kunt gratis onze sticker verkrijgen door te bellen naar Leefmilieu Brussel.

Beperk het afdrukken van documenten : druk slechts af
wanneer het echt nodig is, druk meerdere bladzijden per blad
af en op beide zijden van het blad = 3 kg minder afval /jaar en
per Brusselaar.
Vraag om niet langer de telefoonboeken te moeten ontvangen en abonneer u op de elektronische versies van uw tijdschriften = 6 kg minder afval/jaar.
✚✚ Om niet langer telefoonboeken te ontvangen, surf
naar www.1307.be en klik op “wilt u liever geen
papieren gids?”
Zoek een alternatief voor weinig nuttige aankopen :
koop sommige zaken gemeenschappelijk aan, ontleen boeken in de bibliotheek, speelgoed in de spelotheek, huur zaken die u niet vaak nodig hebt …
= 5 kg minder afval/jaar en per Brusselaar.
✚✚ U kunt samen met vrienden, buren of familie
sommige zaken gemeenschappelijk aankopen.
Zo bespaart u tijd, plaats en geld.
✚✚ Om materiaal te huren kunt u terecht in de
rubrieken “Verhuring” van de Gouden Gids of op
internet.

Gebruik herbruikbare luiers = 280 kg minder afval/jaar
per Brusselse baby.
✚✚ Voor een vrijblijvende demonstratie kunt u inlichtingen inwinnen bij de winkels die de herbruikbare luiers in de handel brengen (raadpleeg de
Gouden Gids of internet).
Vermijd giftig en gevaarlijk afval : kies zorgvuldig uw producten (oplaadbare batterijen, ecologisch afwasproduct, verf
zonder scheikundige oplosmiddelen,...)
✚✚ Bestel op onze website of per telefoon onze
brochure “100 tips om comfortabeler te leven in
een gezond leefmilieu”
De cijfers stemmen overeen met het gemiddeld aantal kilo’s
minder afval in de vuilniszak per individuele inwoner.

U hebt minder afval geproduceerd? Maar helemaal geen
afval produceren blijkt onvermijdelijk: vergeet niet om
uw afval te sorteren (papier, verpakking, groenafval,
maar ook gevaarlijk afval …). Raadpleeg de instructies
voor het sorteren op de website van Net Brussel
(www.netbrussel.be)
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10 tips
om uw afvalproductie
te verminderen !

