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Minder verpakkingen
Afval van huishoudverpakkingen weegt zwaar door in het te verwerken afval. Hoe kunnen we daar
afslanken? Er bestaan verschillende oplossingen om het probleem aan de bron aan te pakken. Spoor uw
vrienden, buren, naasten, ... aan om hun verpakkingsafval aan de hand van enkele dagelijkse
eenvoudige gewoontes te doen inkrimpen.
Algemene informatie

Afvalstroom
Verminderen

Moelijkheidsgraad
papier

Hergebruik

Milieu-impact

verpakkingen
organisch
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Doelstellingen van deze actie
De hoeveelheid afval van huishoudverpakkingen terugschroeven.
Aanmoedigen om verpakkingsalternatieven te zoeken.

Voorbeelden van hulpmiddelen om deze actie te realiseren
Nulverpakkingsbuffet
Wat is dat? Een maaltijd rond een buffet waar zo weinig mogelijk verpakking aan te pas komt.
Hoe organiseer je dat? Gebruik vooral niet-verpakte producten (bijvoorbeeld versneden, in bulk, met statiegeld,
rechtstreeks van de producent, ...). Vraag aan iedere gast om zijn eigen glas mee te nemen.
Wat evalueren? De hoeveelheid afval die een buffet meebrengt.
Waterbar
Wat is dat? Een degustatie van verschillende soorten water, onder andere
kraantjeswater.
Hoe organiseer je dat? Op een feest (bijv. met buren, op school, op kantoor, ...)
biedt u 3 of 4 verschillende waters in identiek dezelfde glazen aan. Iedereen mag
blind proeven en moet raden wat het kraantjeswater is. De deelnemers zullen zich
realiseren dat het kraantjeswater lekker is. Ze zullen worden gevraagd zich te
engageren om kraantjes- in plaats van flessenwater te drinken.
Wat evalueren? De hoeveelheid afval van drankverpakkingen.
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Boodschappen zonder verpakkingen
Wat is dat? Verschillende burgers in een wijk proberen samen de handelaars op de hoek te laten aanvaarden dat
de klanten bij hun aankopen hun eigen recipiënten meebrengen.
Hoe organiseer je dat? Laat de mensen met interesse voor de EWAV een petitie ondertekenen en kijk uit wie met
een voedingszaak positief staat tegenover de idee om producten te serveren in bewaardozen die de klant heeft
meegebracht.
Wat evalueren? De hoeveelheid afval van voedingsverpakkingen.
Deelnamebord (communicatiemiddel)
Wat is dat? Een bord om de namen en gegevens van mensen die willen deelnemen (buren, familie, vrienden) te
noteren.
Gebruik? Het bord zal terechtkomen op een strategische plek, die voor iedereen zichtbaar is. Om aan namen te
komen kunt u ook al eens op ronde gaan in uw flatgebouw, straat, wijk, ...
Wat evalueren? Het aantal deelnemers.
Affiche (communicatiemiddel)
Wat is dat? Een affiche die de actie voorstelt.
Gebruik? Ze wordt op goed zichtbare, strategische plekken opgehangen.
Wat evalueren? De zichtbaarheid van de actie in de buurt.
Voorbereiding van de actie: evaluatie van de aanvankelijke situatie (audit)
1 maand voor de EWAV
Nulverpakkingsboodschappen
Vraag de ingeschrevenen om een week lang de verpakking van hun gebruikelijke boodschappen (in de
handelszaken waarmee contact werd opgenomen indien mogelijk) te verzamelen, deze verpakkingen te wegen en
het resultaat te noteren.
Voorbereiding van de actie: uitwerken en opzetten
1 maand voor de EWAV
Maak affiches over uw actie en hang ze op strategische plekken op. Deel de info en het beeldmateriaal ook op de
sociale netwerken.
Bereid het bord voor waarop de mensen zich kunnen inschrijven. Beschrijf in enkele woorden de reden voor het
initiatief, de datum/periode (tijdens de EWAV), de plaats.
Boodschappen zonder verpakkingen
Som de voedingszaken op die zouden kunnen deelnemen.
Maak de petitie op en verzamel de handtekeningen van de klanten die interesse hebben om hun eigen
bewaardozen mee te brengen. Ga in uw wijk rond en probeer zo veel mogelijk handtekeningen te krijgen.
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2 weken voor de EWAV
Nulverpakkingsbuffet
Neem contact op met uw gasten en vraag hen het volgende mee te brengen: 1/ een bereiding op basis van
ingrediënten met zo weinig mogelijk verpakking, 2/ hun eigen herbruikbare glas of beker, 3/ een recipiënt om de
eventuele restjes mee te nemen. Denk ook nog aan andere gebaren voor het leefmilieu: gebruik lokale
seizoensgroente en -fruit, geef alle mensen het aantal gasten mee, zodat ze de hoeveelheden kunnen aanpassen en
verspilling vermijden ... Maak het iedereen zo aangenaam mogelijk en diversifieer uw gerechten.
Kies de plaats voor de maaltijd en zorg voor voldoende tafels en stoelen (indien nodig mogen de gasten materiaal
meebrengen).
Zorg voor drank met weinig afval: kruiken kraantjeswater, grote glazen flessen fruitsap met statiegeld, kruikjes
lokale wijn, grote thermoskannen warme drank ...
Waterbar
Breng de noodzakelijke onderdelen samen (flessen met verschillende waters, glazen, kruiken voor
kraantjeswater, niet-behandelde citroenen of muntblaadjes om het water te aromatiseren ...).
Boodschappen zonder verpakkingen
Ga langs in de plaatselijke voedingszaken en ga na of er interesse is voor deelname aan de actie. Het document
met de namen van iedereen die zich engageert om aan de actie deel te nemen kan dienen om de handelaars te
overtuigen.
Maak een lijst op met de zaken die zich engageerden en geef ze door aan de mensen die belangstelling toonden.
Deze lijst met handelszaken kunt u ook breder, via de sociale netwerken verspreiden.
De actie uitvoeren
Tijdens de EWAV
Nulverpakkingsbuffet
Samen met de dranken biedt u de gerechten die door de deelnemers werden bereid aan. Dien ze op in
herbruikbare vaat (meegebracht of gehuurd).
De restjes vraagt u terug mee te nemen in de dozen die de gasten meegebracht hebben.
Zorg voor sorteervuilnisbakken, voor als er toch afval mocht zijn.
Waterbar
Stel 3 of 4 waters in identieke glazen voor. Iedereen mag blind proeven en moet raden wat het kraantjeswater is.
Profiteer ervan om kraantjeswater te promoten (bijv.: tal van voordelen ten opzichte van water in een fles).
Vraag uw gasten zich te engageren om kraantjes- in plaats van flessenwater te drinken (register ondertekenen).
Boodschappen zonder verpakkingen
Doe dezelfde boodschappen als in de referentieweek en gebruik dan zodra mogelijk een bewaardoos in plaats
van de verpakking van in de winkel. Gebruik voor al uw aankopen samen een grote herbruikbare tas.
Hang een bord uit (met een balpen eraan vast, dat is makkelijker): iedereen schrijft er zijn gegevens en het
resultaat van zijn actie op (verpakkingsgewicht tijdens de referentieweek en gewicht tijdens de EWAV). Zo kunt u uw
globale actie evalueren.

Evaluatiemethode (meten van de resultaten)
Nulverpakkingsbuffet
Maak een opsomming van de types van vermeden afvalverpakking (bekertjes, zakjes, plastic verpakkingen,
papier, ...).
Stel telkens het gewicht vast. Totaal gewicht : de hoeveelheid dankzij uw actie vermeden verpakkingsafval.
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Waterbar
Noteer het aantal mensen die zich engageren om kraantjeswater te drinken.
Vermenigvuldig het aantal personen met het gewicht van een fles water (30 g tot 40 g voor een fles van 1.5 l,
afhankelijk van het merk) en dan met 7, om de hoeveelheid vermeden weekafval in te schatten.
Boodschappen zonder verpakkingen
Het gewicht tussen het gewicht verpakkingsafval tijdens de referentieweek en tijdens de EWAV = de hoeveelheid
dankzij uw actie vermeden (over)verpakkingsafval.
Meer informatie
Extra info om deze actie te vergemakkelijken
o

Huren van herbruikbare bekers: http://www.gobelet-reutilisable.be/

o

Invulling waterbar (België, in het Frans): http://www.la-bruyere.be/vie-communale/les-servicescommunaux/environnement/journee-de-larbre-et-de-la-nature/edition-2011-2/animation-bar-a-eau.pdf

o

Hoe blind water proeven organiseren? (Verenigde Staten) : http://www.banthebottle.net/articles/asimple-way-to-conduct-your-own-water-taste-test/

Andere hulpmiddelen om deze actie te voeren (meer voorbeelden op www.ewwr.eu)
o

Nul-afval (Verenigde Staten) : http://myzerowaste.com

o

Nul-afval (België): http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/

o

12 acties om verpakkingsafval door hergebruik te verminderen (Frankrijk): http://cniid.fr/-Les-actions,78-
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