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Was jij – net als heel wat andere inwoners – niet zo blij dat de 
restafvalzakken duurder werden begin dit jaar? Vind jij ook dat 
het leven al duur genoeg is? Wel… wij kunnen dat begrijpen’.  
Maar afval inzamelen en verwerken kost geld, ook aan de 
maatschappij, en dus was het nodig om de restafvalzak duur-
der te maken. Toch hoeft dat jou niet (veel) meer te kosten. 

Uit gegevens van een restafvalanalyse blijkt dat de mees-
te mensen nog héél wat kunnen besparen op de restafval-
zak, door beter te sorteren en voedselverlies aan te pakken.  
En je hoeft niet de beste leerling van de klas te zijn. Met enke-
le simpele ingrepen kan élke inwoner al een verschil merken.  
We gaan dat de komende maanden proberen aan te tonen 
met de familie Sioen uit Roeselare. De voorbije jaren zetten 
ze wekelijks een goedgevulde restafvalzak buiten. We streven 
samen met hen naar de hélft daarvan binnen 4 maanden. 

Joeri, Lieve, dochter Lise en zoon Wout, doen nochtans al heel 
wat. “We gebruiken boterhamdozen en drinken zelf kraan-
tjeswater”, vertellen ze. “Voor bezoekers hebben we wel nog 
water in flessen, maar dan kiezen we voor glazen flessen met 
statiegeld.” Er wordt ook geprobeerd om zo weinig mogelijk 
etensresten weg te gooien.

“Voor ons gazon hebben we een mulchmaaier. Die versnippert 
en verspreidt het gras, waardoor het de bodem verbetert en 
we geen grasmaaisel kwijt moeten.”

“Maandag is spaghettidag. Als we tijd hebben maken we een 
grote hoeveelheid saus en die vriezen we dan in porties in. Zo 
hebben we elke maandagavond een lekkere maaltijd zonder 
dat we dan moeten koken. Restjes zijn er dan bijna niet.”

Toch is er nog ruimte voor beterschap, geeft Lieve toe. Sa-
mengevat zorgen ‘gemak’ en ‘tijdsgebrek’ er – zoals in veel 
huishoudens - vaak voor dat er in de winkel niet altijd op 
overtollige verpakkingen gelet wordt, dat iets thuis niet nood-
zakelijkerwijs in de juiste vuilnisbak belandt en er nog vaak 
voedsel verloren gaat. “Als je boodschappen doet, dan is het 
soms makkelijker om een product dat per 6 verpakt zit mee te 
pakken”, geeft Lieve als voorbeeld. “Je hebt een vaste winkel 
en daar kan je niet altijd kiezen.” 

Ook voedselverlies is soms moeilijk te vermijden, beaamt Lieve. 
“Want dan is er bijvoorbeeld een potje smeerkaas open, waar 
maar één iemand van eet en dat dan vergeten geraakt. Of er ko-
men fruitresten terug van school die je niet meer kan opeten…”

“Thuis proberen we ook juist te sorteren, maar met een 
drukke agenda, school en werk is dat niet altijd de eerste 
prioriteit”, aldus Joeri en Lieve. “Beneden worden PMD en 
papier bijvoorbeeld vlot apart verzameld, maar boven be-
landt alles nog samen in één vuilnisbakje. En dat komt dan 
integraal in de restafvalzak terecht. Op het werk hebben we 
nochtans in elk lokaal aparte vuilnisbakken. Dat zou thuis 
eigenlijk ook handig zijn.”

Het is dus niet altijd evident om goed te sorteren en voedsel-
verlies te voorkomen. Maar toch zijn er enkele haalbare op-
lossingen en trucjes.

Lees het volledige interview op www.mirom.be

HALVEER JE AFVALFACTUUR 

“ “JE HOEFT NIET DE BESTE LEERLING 
VAN DE KLAS TE ZIJN, ELKE INWONER 
KAN MET ENKELE SIMPELE INGREPEN 
EEN VERSCHIL MAKEN.

Familie Sioen
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Gezin

JOERI EN LIEVE SIOEN – COFFYN, 2 JONGE 
KINDEREN LISE EN WOUT (LAGERE SCHOOL)

Woonplaats

ROESELARE

Woning

HUIS MET TUIN (VOORAL GAZON, MAAR OOK 
MOESTUIN EN SERRE, EN HAAG RONDOM)

Hoeveelheid afval per week

ELKE WEEK GEMIDDELD ÉÉN GROTE 
RESTAFVALZAK (CA. 9,5 KG)

Aantal uitstappen naar recyclagepark

GAAN CA 10 X PER JAAR NAAR 
HET RECYCLAGEPARK

Wat ze al doen

GRASMAAISEL MULCHEN, AFVAL 
OP BENEDENVERDIEPING METEEN 
SORTEREN, GROTE PORTIES ETEN 
MAKEN EN INVRIEZEN …

Bronnen voor te vermijden restafval

VERGETEN VOEDSELRESTEN IN DE  
KOELKAST, GROENTE- EN FRUITAFVAL 
METEEN IN RESTAFVALZAK, GEEN  
GESCHEIDEN VUILNISBAKJES BOVEN …



  
 
 

  
 
 

GEZOCHT
30 GEZINNEN 
DIE HUN AFVAL 
WILLEN HALVEREN

Zet je thuis wekelijks ook een grote 
afvalzak buiten, of zelfs meer?
En wil je graag proberen hoe ook 
jij je restafval kan halveren? 

Meld je dan aan op 
www.mirom.be/ambassadeurs2020 

Misschien gaan we samen met jou aan 
de slag om met praktische en haalbare 
tips op maat een lichtere of kleinere 
restafvalzak te bekomen. 

1 HET COMPOSTVAT  
(HER)OPSTARTEN
“We hebben nog gewerkt met een compostvat, maar da’s 
dan wat stilgevallen. We gaan met goeie moed opnieuw 
beginnen, want we denken dat het wel veel zal schelen.  
We koken veel vers en alle groente- en fruitafval belandt 
nu in de restafvalzak.” 

EEN EXTRA SORTEEREILAND
“Beneden wordt alles eigenlijk goed gesorteerd. We hebben 
bijvoorbeeld een bak voor PMD in het waskot en als die vol 
is, gaat dat afval naar de PMD-zak in het fietshok. Daar 
verzamelen we ook papier & karton. Maar boven, in de 
badkamer en de slaapkamers, belandt alles eigenlijk meestal 
in één vuilnisbak. Met extra vuilbakjes voor PMD en papier 
& karton boven kunnen we daar al meteen sorteren en 
vermijden dat alles uiteindelijk bij het restafval terechtkomt.”

RESTJESDAG
“Eigenlijk belandt er nog veel voedsel uit de koelkast bij 
het restafval. Of er zijn restjes van warm eten, die je dan 
vol goeie moed bijhoudt, maar waar ook niks mee gebeurt. 
We gaan restjes voortaan zo veel mogelijk in doorzichtige 
potjes en op één schap in de koelkast bewaren. Met een 
restjesdag proberen we er dan voor te zorgen dat er 
minder wordt weggegooid.”
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ONS PLAN VOOR EEN 
KLEINERE AFVALZAK
voor de familie Sioen
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Hoe ziet jouw profiel er 
uit en hoe kunnen we ook 
jouw hoeveelheid restafval 
doen dalen?



  
 

We streven met z’n allen naar minder 
restafval, want dat is goed voor de natuur 
én de portemonnee. Het is echter niet 
altijd makkelijk om je afvalzak zomaar 
‘op dieet te zetten’. Heb je een tuin en een 
beetje plaats? Dan zijn kippen misschien 
een deel van de oplossing.

Wist je dat één kip jaarlijks 50 kg afval 
verorbert? Geen blikjes of papiertjes 
natuurlijk, maar wel allerlei keuken- en 
tuinafval. Kippen lusten graag bladeren en 
schillen van groenten en fruit, broodrestjes, 
gekookte aardappelen, rijst, pasta en zelfs 
onkruid. Ook een frietje lusten ze wel, maar 
overdrijf natuurlijk niet met vetrijk voedsel. 

Stel dat je 2 kippen houdt, dan kan je tot wel 
100 kg ‘afval’ uit je afvalzak sparen. Dat komt 

neer op 10 volle restafvalzakken elk jaar. Ze 
zorgen trouwens niet alleen voor extra leven 
in je tuin. Elke kip is goed voor ongeveer 200 
verse eieren per jaar. Ideaal om heerlijke 
taarten of quiches mee te maken… of je 
buren er een plezier mee te doen.

HAAL KIPPEN IN JE TUIN  
EN BESPAAR ELK JAAR  
10 VOLLE AFVALZAKKEN

“ “KIPPEN ZIJN PRIMA EN  
ONDERHOUDSVRIENDELIJKE 
PARTNERS OM JE AFVAL  
AAN TE PAKKEN.

Misschien zijn kippen ook in jouw gezin de 
perfecte aanvulling. Redenen genoeg om 
het zeker te overwegen.  

ARE YOU  
TOKKING 
TO ME?

“WIE KIPPEN HOUDT,  
LOKT RATTEN”

Knaagdieren zoals muizen en ratten 
zijn inderdaad tuk op voedselresten, 
maar die komen niet als er niets te 
rapen valt. Voer je kippen ‘s ochtends 
en let erop dat ze alles doorheen de 
dag opeten. Er bestaan ook speciale 
voederbakken zodat enkel je kippen 
aan het graan kunnen.

“KIPPEN HOUDEN VERGT  
VEEL ONDERHOUD”

Het installeren van de ren en het hok 
vraagt wat inspanning, maar na de 
opstart heb je relatief weinig werk. 
Je kippen hebben natuurlijk wel eten 
en water nodig en ze houden van een 
proper verblijf. Maar verder is het niet 
zo ‘arbeidsintensief’. Je moet ze niet 
uitlaten of knuffelen, als ze wat kunnen 
scharrelen zijn ze tevreden. 

“JE HEBT VEEL  
PLAATS NODIG”

Een kip heeft een hok nodig met wat 
scharrelruimte, maar dat hoeft niet 
groot te zijn. 3 m² per kip is prima. Dat 
betekent dat een kippenren van 3 op 2 
meter op zich volstaat voor 2 kippen. 
Je kan het hok ook op poten zetten, 
zo creëer je nog wat extra ruimte 
om te scharrelen én meteen ook een 
schaduwplekje.

3  fabels over kippen houden

Vraag een GRATIS 
kippengids aan via 
communicatie@mirom.be. 

Tip

1

2

3
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WAT PIKT DE KIP?

Voorzie minstens 3 m² 
buitenruimte per kip. 

Om een groene grasmat 
te behouden heb je 10 

tot 25 m² per kip nodig. 

Zorg voor schaduw  
met een struik of boom. 

Sluit het hok ’s nachts  
bij voorkeur af. Zo hou  
je indringers als egels  
en vossen op afstand. 

Creëer een droge plek 
waar de kippen een gezond 
stofbad kunnen nemen. 
Dat helpt tegen parasieten 
in hun verenkleed.  
De ruimte onder een  
verhoogd kippenhok  
is ideaal.

Een goed kippenhok is droog  
en tochtvrij. Plaats een stevige,  
afgeronde zitstok van 3 à 4 cm  

en bedek de bodem met  
houtsnippers of stro.

Wist je dat…?
je eieren op een donkere,  
koele plek (7 tot 13°C) makkelijk  
6 weken kan bewaren? Op kamer-
temperatuur en in de koelkast is dit 
beduidend minder lang.  
Bevuilde eieren maak je vooraf 
schoon met een borsteltje of  
lichtvochtige doek. Was de eieren 
niet, want dan bederven ze sneller.

7-13°

Kippen houden  
van gezelschap,  
houd er minstens 2.

Wat wel?

Wat niet?

3m2

Voorzie voldoende vers en  
zuiver water. Plaats de drinkbak  

in de schaduw om algengroei 
te voorkomen. 

KIPPEN  
HOUDEN
VOOR  
BEGINNERS

• Bladeren en (de meeste) 
schillen en pitten van 
groenten en fruit

• onkruid (in beperkte mate) 

• Pikante, zoute of vette 
etensresten

• preibladeren  

• pas gemaaid gras

• oud brood en andere 
voedselrestjes

Geef ze naast keuken- en tuinresten een rantsoen van 
65 tot 150 gram granen (gebroken mengeling) per dag, 
eventueel met legmeel of –korrels.

Een Europese verordening verbiedt overigens 
het geven van vis of vlees aan kippen.

• schillen van bananen, 
uien en citrusvruchten
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Van 15 mei t.e.m. 30 juni 2020 maak je kans om een ‘Start to 
kip’-pakket te kopen met 50% korting. Voor € 70 heb je een kip-
penhok, een drinkbakje, een zak voer, stro en oesterschelpen. 
Bezit je nog geen kippen en ben je bereid om jouw ervaringen 
als startende kippenliefhebber te delen met anderen, waag 
dan zeker je kans en surf naar www.mirom.be/kippen. 
 
Je moet enkel nog zorgen voor scharrelende kippen en een 
passende omheining. Daarna is het genieten van meer leven  
in je tuin en minder afval in je afvalzak. 

Aarzel niet, de voorraad is beperkt.

ONTDEK HET AANTREKKELIJK AANBOD  
VAN MIROM ROESELARE EN GA VAN START

5

WAAG JE 
KANS



“

HOEVEEL GELD GOOI JIJ 
IN DE VUILNISBAK?

VEEL 
VERPAKKING

WEINIG 
VERPAKKING

Kunststof is een prima product met heel wat nuttige 
toepassingen in onze samenleving. Het is sterk, licht en 
hygiënisch. Maar tegenwoordig wordt er héél veel plastic 
(vaak eenmalig) gebruikt. Daar moeten we vanaf en dat kan 
op meerdere manieren.

Tijdens Mei Plasticvrij ontdek je hoe jij jouw huishouden 
plasticarm kunt inrichten, vanaf het prille begin in de su-
permarkt. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het 
levert ook centen op.

“VERMIJD NODELOZE 
VERPAKKINGEN DIE METEEN IN 
DE VUILNISBAK VLIEGEN,  
HET KAN JE GELD OPBRENGEN!

€
92,07

€
49,43

DE TEST 
Wij gingen boodschappen doen en vulden 2 winkelkarren met 
exact dezelfde producten. Telkens dezelfde merken, kwaliteit 
en hoeveelheid, in dezelfde winkel. Geen rare dingen, maar 
allemaal alledaagse producten die we doorgaans kopen. Toch 
kostte ons eerste winkelkarretje € 42 méér dan het tweede.

Het grote verschil is duidelijk op de foto: in het duurdere karretje 
zitten alle producten die veelvuldig (en vaak nodeloos) individu-
eel verpakt zijn. Al die extra laagjes plastic en ander verpak-
kingsmateriaal, maken dat je extra betaalt. Zuur geld, zeker 
aangezien je de verpakkingen thuis quasi meteen in je PMD-zak 
gooit. Soms zijn individuele verpakkingen nuttig om iets langer 
vers te houden, maar in de meeste gevallen kan je het product 
net zo goed in de originele verpakking of in een potje bewaren.

Dit voorbeeld gaat slechts over een relatief klein bedrag, 
dus reken maar eens na hoeveel het op jaarbasis zou bete-
kenen voor jouw gezin. En niet vergeten: let voortaan goed 
op in de supermarkt.

Zelfde winkel!  Zelfde merken! Zelfde hoeveelheid! Zelfde kwaliteit!

Lees meer over deze test op www.mirom.be/winkelkartest Lees meer over deze test op www.mirom.be/winkelkartest 

€42,64 bespaard
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Met de nieuwe wetgeving wil de overheid  
ook op evenementen zorgen voor minder  
afval. Wegwerpbekers (in plastic, karton of 
composteerbaar) zijn verboden (tenzij je kan 
aantonen dat 90% selectief wordt ingezameld  
in functie van recyclage). 

Door de Corona-crisis van de voorbije maanden 
is het niet altijd duidelijk welke evenementen 
komende zomer kunnen doorgaan. Maar we 
kijken natuurlijk uit naar een feestje. En àls ze 
doorgaan, dan doen we dat voortaan meer dan 
ooit op een duurzame manier. 

MIROM Roeselare wil verenigingen helpen  
om evenementen op een duurzame manier  
te organiseren door het aanbod van herbruikbare 
bekers uit te breiden.

HERBRUIKBARE 
BEKERS

Sorteren is – voorlopig - nog geen olympische discipline,  
maar er bestaan wel sorteerkampioenen. Je kent er vast of  
misschien ben je er zelf wel een! Weet jij of onderstaande  
verpakkingen al dan niet thuishoren in de pmd-zak?  
Test je kennis en kroon jezelf tot sorteerkampioen.

Nog sorteervragen? Check op www.betersorteren.be en test je kennis nog eens op www.mirom.be/pmdkampioen 

Ijsjesverpakking: mag in PMD-zak - chipszakje: mag in PMD-zak - medicijnblister: mag niet in PMD-zak - koekjesverpakking: mag in PMD-zak
zilverpapier: mag niet in PMD-zak - deodorant-spuitbus: mag in PMD-zak - chipskoker: mag niet in PMD-zak - vleesschaaltje: mag in PMD-zak

Voortaan kunnen verenigingen bij ons twee formaten 
van bekers (25 cl en 33 cl) huren en ongewassen terugbrengen. 
Je betaalt € 0,10/beker, met een minimum afname van1 bak 
van 270 of 330 stuks. Ga naar www.mirom.be/beker voor meer 
info en reserveer je herbruikbare bekers.

PMD SORTEREN
100MDE
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Colofon: de milieukrant is uitgegeven door MIROM Roeselare in samenwerking met jouw gemeente. V.U.: Henk Kindt
Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Contactpersoon: Frederic Vansteenkiste, 051/26 03 50, frederic.vansteenkiste@mirom.be
Lay out: Bullet Point. Druk: Roularta. Deze krant is gedrukt op milieuvriendelijk papier.

  
 
 

• Serviezen
• Speelgoed
• Keukengerei
• Gereedschappen
• Decoratie

Ga met ander materiaal (meubilair, groot gereedschap, fietsen…) 
naar de Kringwinkel zelf, in Roeselare (051 24 49 14)  
of Torhout (051 24 49 14). Of laat grote spullen ophalen aan huis.

Vind de dichtstbijzijnde Kringwinkel op www.kringwinkel.be

• Boeken, dvd’s, cd’s,  
   vinylplaten
• Sport-, hobby-  
   en campingartikelen
• Textiel

• ecocheques aanvaard worden  
in De Kringwinkel?

• enkel degelijke, herbruikbare  
spullen aanvaard worden?

•  elektro altijd aanvaard wordt,  
ook met een defect?

In de containers van 
het recyclagepark komt 
soms heel wat terecht dat 
eigenlijk nog perfect bruik-
baar is. Is iets niet kapot? 
Gooi het dan niet zomaar weg. 
Oude spullen in een goeie staat 
zijn welkom bij de Kringwinkel.  
Op elk recyclagepark is een hoekje 
waar je terecht kan met deze  
kringloopspullen:

DE CIRKEL VAN  
CONTENTEMENT

WIST JE DAT...

OOK OP HET  
RECYCLAGEPARK

De ‘Circle of life’ kennen we sinds De Leeuwenkoning  
allemaal, maar er zijn nog wel meer mooie 
cirkelbewegingen. De Kringwinkel is er daar eentje 
van, een waar we allemaal wel bij varen bovendien. 
De Kringwinkel biedt in deze ongewone tijden het 
antwoord op meer dan één vraag.  
Door gebruikte spullen een nieuw leven 
te geven, dragen we zorg voor het 
milieu en creëren we sociale 
tewerkstelling, dit alles in een 
lokale omgeving. We stellen 
u voor: de cirkel van 
contentement. 

Daar zijn we vanaf

Denk aan
de planeet

Blij dat we  
dit vonden

Weer zicht op toekomst

We kopen en consumeren, geven cadeautjes en worden daar blij van. 
Maar we groeien ook op, zijn al eens toe aan iets nieuws en  

dan zitten we soms met gerief dat we niet meer nodig 
hebben. Door het naar de kringwinkel te brengen,  

‘zijn wij ervan af’ én maken we nog meer 
mensen content.

24
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Bruikbare spullen die niet kapot, 
versleten of onherstelbaar 

defect zijn, worden ingezameld. 
In de Kringwinkels, maar ook 
op de recyclageparken, waar 

de parkwachters je graag tonen 
waar het ‘kringwinkelhoekje’ zich 

bevindt. Door ze niet weg te gooien 
en te vernietigen, bewijzen we het 
milieu aan mooie dienst. Want 

hergebruik is nog beter dan 
recycleren!

Die spullen worden eerst gesorteerd en gecontroleerd. Daarna worden 
ze gereinigd, verdeeld en terug verkoopklaar gemaakt. Zo stelt Kringwinkel 

Midwest 200 mensen te werk, waarvan 90 in het logistiek centrum in 
Ingelmunster. Zo worden zij die het moeilijk hebben op de reguliere 

arbeidsmarkt terug op de rails gezet. Dankzij hun werk 
krijgen ze voldoening.

De spullen zijn te koop in een 
van de kringwinkels. Zo kan 

iedereen prima of ‘zo goed als 
nieuw’ gerief op de kop tikken. 

Ook voor verzamelaars en 
liefhebbers van vintage spullen 
is de kringwinkel vaak een ware 
schatkamer. Of voor iedereen die 

het super vindt om spullen een 
tweede leven te geven. 
Kortom: alleen maar 
contente mensen!
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