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Voorwoord
Beste,
Graag stellen wij u tijdens de Week van de Fair Trade de tweede editie van de
Ecowijzer voor, de aankoopgids voor de moderne en bewuste consument.
De gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel hebben, als
FairTradeGemeenten, de handen in elkaar geslagen en een hernieuwde
gids uitgebracht.
De Ecowijzer is ontstaan als initiatief van de gemeente Essen, in het kader
van FairTradeGemeente. De Groene Gids groeide uit tot de Ecowijzer die
de nadruk legt op duurzaam consumeren.
U kan als consument in deze gids gericht op zoek gaan naar de verkooppunten van lokale, biologische, eerlijke en duurzame producten. Zo proberen
wij, als gemeentebestuur, u warm te maken voor de enorme voordelen die
deze producten bieden. De Ecowijzer leidt u langs labels, somt de voordelen
op en legt het accent van de voorgestelde producten bloot. Op die manier
willen de gemeenten hun inwoners aansporen om gevarieerd en evenwichtig te winkelen.
De vier FairTradeGemeenten zijn fier op deze samenwerking die aantoont
dat zij hun titel ter harte nemen. Als lokaal bestuur proberen we een voorbeeldrol te spelen en promoten met deze gids in het bijzonder één aspect
van FairTradeGemeente, namelijk lokale, duurzame voeding.
FairTradeGemeente reikt verder dan de lokale besturen en daarom willen
wij de consumenten van onze gemeenten hierbij maar al te graag betrekken. Mogen wij u dan ook vragen om deze gids met de nodige aandacht en
interesse door te nemen?
Wij nodigen u uit de verkooppunten in uw gemeente te ontdekken en te
genieten van de voordelen voor u, voor de wereldbevolking en voor het
milieu.
Veel winkelplezier,
De burgemeesters

Luc Aerts
Brecht

Gaston Van Tichelt
Essen

Lukas Jacobs
Kalmthout

Dieter Wouters
Wuustwezel
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Inleiding

Als klant besef je ondertussen dat
je aankopen, energieverbruik en levensomstandigheden een invloed
hebben op het klimaat en de bevolking in het Zuiden. Echter, de producten in de winkel vertonen een
waaier aan labels en logo’s, waardoor het moeilijk blijkt om door de
bomen het bos te zien. Vaak blijft
de stap te groot om concrete veranderingen aan te brengen in je
levensstijl.
Met deze Ecowijzer proberen we
daar verandering in te brengen. Wij
onderzochten voor jou de voordelen en de erkende labels van een
aantal producten en zetten ze op
een rijtje. Naast enkele eenvoudige
tips, geven we de verkooppunten
weer van:
Lokale producten
Biologische producten
Eerlijke of fairtradeproducten
Andere duurzame producten
in de gemeenten Brecht, Essen,
Kalmthout en Wuustwezel.

We proberen te verduidelijken dat
elk label een ander duurzaam aspect in de kijker zet. Zo is er een
groot verschil tussen de transportkosten van een lokaal product in je
eigen gemeente en een fairtradeproduct. Het accent bij fairtradeproducten ligt dan weer op eerlijke
handel.
De Ecowijzer verduidelijkt de verschillen en helpt je zoeken naar een
evenwicht.
De gids werd in Essen oorspronkelijk gelanceerd als initiatief in het
kader van FairTradeGemeente.
Net als 144 andere Belgische gemeenten, hebben de deelnemende gemeenten de titel behaald.
FairTradeGemeente is een initiatief opgestart door Max Havelaar,
Oxfam Wereldwinkels, Vredeseilanden en 11.11.11. De organisaties zijn ervan overtuigd dat
FairTradeGemeente voor een gedragsverandering kan zorgen bij
verschillende doelgroepen.

FairTradeGemeente gaat verder
dan louter Fair Trade. Het wil op een
heel concrete manier bijdragen aan
een waardig bestaan voor de kleine
boer in het Zuiden en de duurzame
producent in het Noorden. Door
middel van zes criteria waaraan gemeenten moeten voldoen, wordt
ingespeeld op de vraag naar en
het aanbod van eerlijke en lokale,
duurzame producten.
Zo maakt FairTradeGemeente de
mensen in heel Vlaanderen warm
voor het verhaal achter eerlijke handel én lokale, duurzame landbouw.
De campagne raakt zowel Noord
als Zuid. Op fairtradeproducten alleen kan je namelijk niet overleven.
Waar vind je komkommer? En melk?
En kaas en aardappelen en witloof
en appelsap? Al die producten vind
je hier bij ons. Wanneer ze op een
duurzame manier geproduceerd
en geconsumeerd worden, vormen
ze samen met de beschikbare fairtradeproducten de basis voor een
duurzame levensstijl.
FairTradeGemeente vindt het belangrijk om beide een plaats te
geven en zo een brug te slaan tussen Noord en Zuid.
Als FairTradeGemeenten moeten
Brecht, Essen, Kalmthout en Wuustwezel voldoen aan zes criteria.
Zo moeten de gemeentehuizen,
enkele winkels, horecazaken en
scholen steeds een aantal fairtradeproducten aanbieden.
Bedrijven en organisaties worden
aangemoedigd om bij gelegen-

heden fairtradegeschenkmanden
te geven. Het gemeentebestuur
en de trekkersgroep houden het
thema in de media en stimuleren
het gebruik van lokale, duurzame
voeding, zoals in deze Ecowijzer.
Voor meer informatie over de erkende logo’s kan je terecht op
www.labelinfo.be, de databank
voor bewuste verbruikers, en
www.fairtradegemeenten.be.
Indien je vragen hebt over de gids
of meer informatie wenst, kan je
steeds terecht bij de gemeentelijke
diensten achteraan in de gids.
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1. Lokale producten
1. Lokale producten

We vinden het normaal het hele
jaar door een grote keuze aan voedingswaren in de winkel te hebben.
Maar dat heeft zijn prijs: de boontjes komen per vliegtuig van Kenia,
de bananen uit Brazilië, … Het
transport zorgt voor een enorme
CO²-uitstoot die afbreuk doet aan
de kwaliteit van het milieu.

n
e
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Als consument kan je je steentje
bijdragen en helpen met het terugdringen van het overtollige
energieverbruik. Koop lokale seizoensgroenten en -fruit bij de boer
en let erop in de supermarkt.

Bovendien zijn die verser, hebben
ze meer smaak en een hogere voedingswaarde.
Duurzame landbouw gaat nog een
stap verder. Zij produceert niet enkel lokale producten, maar houdt
er rekening mee de grond niet uit
te putten of te vervuilen. Zo zullen
ook de komende generaties van
een kwaliteitsvolle voeding voorzien worden.
De ecologische tuinbouw legt dan
weer de nadruk op het telen en
beschermen van streekgebonden
autochtone en inheemse planten
en kruiden, zodat de lokale biodiversiteit behouden blijft.

◆Let op
het seizoen.
Koop spruitjes in
de winter en eet tomaten
in de zomer.
In de middenpagina van de Ecowijzer
vind je de seizoenskalender van VELT.
◆ Kijk in de supermarkt naar de herkomst 		
van groenten en fruit. Je kan tomaten uit Spanje
kopen, maar ook uit België.
◆ Ga op zoek naar lokale hoeveproducten via
www.rechtvanbijdeboer.be
◆ Probeer ‘Landelijk Lekkers, de artisanale
producten uit de AVEVE-winkels

Tip

s
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Algemeen

Groenten en fruit
Brecht

punten Natuurvoeding Bioase

verkoop

Vaartlaan 11
03 636 45 14

Aardbeien(automaat)
Brecht
Fam. Cox
Laboureur 2
0497 94 01 75
Essen
Hoeve De Voorste
Fam. Hereygers - Vissers
Sint Jansstraat 219
03 667 28 25

Brecht
Komkommer, frambozen & braambessen
Tuinderij Joosen bvba
Luyckstraat 36
03 313 96 68
Eigen geteelde groenten, bessen
en eieren
’t Nest - sociaal tewerkstellingsbedrijf
Westmallebaan 14c
0494 19 60 58
Essen
Aardappelen en scharreleieren
Ben Konings
Horendonk 344
03 677 01 10

Biologische aardbeien
Jules Dhooghe
Spurrieveld 15
03 677 22 76

Appels en peren van oude
streekeigen variëteiten
Eric Van de Moer
Beliestraat 45
03 216 90 68

Kalmthout
Aardbeienautomaat Kalmthout
Van den Bogaertlei 3
0496 055 936
Aardbeienhoeve De Sneppe
Zwanenberg 25
03 666 57 00

Ecologisch tuinieren
Essen
Mark Gebruers
Huybergsebaan 88
0492 71 19 63
Wuustwezel
Eko tuinen
Wiezelo 61
03 663 32 41
www.ekotuinen.be

punten
verkoop

Algemeen
Brecht
Natuurvoeding Bioase
Vaartlaan 11
03 636 45 14

Aardbeien(automaat)
Brecht
Fam. Cox
Laboureur 2
0497 94 01 75
Essen
Hoeve De Voorste
Fam. Hereygers - Vissers
Sint Jansstraat 219
03 667 28 25

Groenten en fruit
Brecht
Komkommer, frambozen & braambessen
Tuinderij Joosen bvba
Luyckstraat 36
03 313 96 68
Eigen geteelde groenten, bessen
en eieren
’t Nest - sociaal tewerkstellingsbedrijf
Westmallebaan 14c
0494 19 60 58
Essen
Aardappelen en scharreleieren
Ben Konings
Horendonk 344
03 677 01 10

Biologische aardbeien
Jules Dhooghe
Spurrieveld 15
03 677 22 76

Appels en peren van oude
streekeigen variëteiten
Eric Van de Moer
Beliestraat 45
03 216 90 68

Asperges
Aspergebedrijf Uytdewilligen
Horendonk 295
03 667 26 35

Kalmthout
Aardbeienautomaat Kalmthout
Van den Bogaertlei 3
0496 055 936

Asperges
Aspergebedrijf Uytdewilligen
Horendonk 295
03 667 26 35

Courgetten (enkel in de zomer)
Stan Kerstens
Zandstraat 9
03 667 28 39

Aardbeienhoeve De Sneppe
Zwanenberg 25
03 666 57 00

Courgetten (enkel in de zomer)
Stan Kerstens
Zandstraat 9
03 667 28 39

Wuustwezel
Paprika-automaat
Fam. Cox - Van Riel
Sint-Lenaartsesteenweg 210
0473 49 07 24

Honing
Essen
Anita Oostvogels - Schrauwen
Heiblok 22
03 667 61 50

Ecologisch tuinieren
Essen
Mark Gebruers
Huybergsebaan 88
0492 71 19 63
Wuustwezel
Eko tuinen
Wiezelo 61
03 663 32 41
www.ekotuinen.be

Wuustwezel
Paprika-automaat
Fam. Cox - Van Riel
Sint-Lenaartsesteenweg 210
0473 49 07 24

Honing
Essen
Anita Oostvogels - Schrauwen
Heiblok 22
03 667 61 50
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2. Biologische producten
2.

Biologische producten

Tot de biologische producten
behoren groenten, fruit, brood,
granen en melen, zuivel, vlees,
eieren, sappen en niet-alcoholische
dranken, wijn, beschuit en aanverwanten, babyvoeding, maar ook
leder, katoen en ander textiel.
Biolabels en -logo’s
Het Europese biolabel moet sinds
1 juli 2010 op alle nieuwe verpakkingen van de 28 Europese
lidstaten staan. Producten met een Europees
biolabel voldoen aan
de volgende eisen:

n
e

Bioproducten zijn afkomstig van de
biologische land- en tuinbouw. De
productiemethode is minder belastend voor het leefmilieu (bodem,
water, lucht) en onderworpen aan
strikte teelteisen. De veehouderij is
immers grondgebonden, de bemesting is streng beperkt en er worden
geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt.
Daardoor bevatten bioproducten
geen chemische residu’s, genetisch
gemodificeerde organismen, hormonen of preventieve antibiotica.

t
n

In sommige gevallen zijn biologische producten duurder omdat
de productie kleinschaliger en arbeidsintensiever is. De biolandbouwer krijgt wel een eerlijker loon.
In de gangbare landbouw ontstaan
immers regelmatig situaties waarbij
de boer verplicht wordt om onder
de productieprijs te verkopen.

• het product voldoet aan de
regels van de officiële inspectie;

u
p
p

De biologische productiemethode
is vastgelegd in de Europese wetgeving. De hele productieketen
van de biologische landbouw is onderworpen aan een onafhankelijke
controle van de productieregels
door erkende controle-instanties.
Als de voorwaarden vervuld zijn,
krijgen de producten een officieel
biolabel.

• tenminste 95% van de
productingrediënten, die van
de landbouw afkomstig zijn,
zijn biologisch geproduceerd;

• het product komt in een
gesloten verpakking rechtstreeks van bij de producent
of verwerker;

• de verpakking van het product
vermeldt de naam van de
producent, verwerker of
verkoper en de naam of code
van de inspectie.

14

15

Het Belgische Biogarantielabel is tot op
heden het belangrijkste
herkenningsmiddel voor de Belgische
consument. Het label garandeert
het biologische karakter van het
product en wekt vertrouwen.
De Biogarantie vzw controleert
de bioproducten en staat in voor
het verder ontwikkelen van het
Biogarantielastenboek.
“Bio mijn natuur” is het
logo van het Vlaamse
Centrum voor Agroen
Visserijmarketing
(VLAM) dat consumenten duidelijkheid geeft over biologische voeding. “Bio mijn natuur”
is geen vervanging van het
Biogarantielabel, maar wordt
vooral opgevoerd als promotie en
herkenningspunt.

Brecht
Natuurvoeding Bioase
Vaartlaan 11
03 636 45 14
Beauty and Nail center Helena
Eikenlei 155
0472 22 68 71
www.beautyandnailcenter.be
�
Kapsalon Graz
Brugstraat 65/1
03 636 13 78
www.graz.be
www.aveda.com
Eethuis De Linden
Vaartstraat 235
03 313 82 83
Pancito
Bethovenstraat 25
0478 84 21 56
‘t Welnesshuisje
Hoogstraatsebaan 8
03 288 64 96
Essen
’t Appeltje
Spoorwegstraat 9
03 667 44 04

unten

p
verkoop
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Natuurvoedingswinkels
bezitten
een groot assortiment biologische
producten van voedingsmiddelen tot cosmetica. Ze bieden ook
steeds een ruim aanbod aan seizoensgroenten.

n

Natuurvoedingswinkels en
zaken met bioproducten

’t Hof Van Wildert
Kalmthoutsesteenweg 218
03 633 10 23
www.thofvanwildert.be
�
Natuurlijke Wijnen
Kris De Decker
Heikantstraat 125
03 677 12 14
www.natuurlijkewijnen.be
�

Biogroenten en -fruit
Jules Dhooghe
punten
verkoop
Spurrieveld 15
03 677 22 76
�
Baby- en kinderkleding in biokatoen
Petiti
Stationsstraat 77
0473 22 22 63
www.petiti.be
Kalmthout
De Graanhalm
Berkendreef 3
03 666 52 62
Natuurbron
Heidestatiestraat 81
03 666 90 32
www.natuurbron.be

Grootwarenhuizen
Wanneer je boodschappen doet
in een grootwarenhuis, kan je
eveneens biologische producten
kopen. De ketens Colruyt (Okay),
Lidl, Delhaize, Carrefour en Aldi
hebben een ruim assortiment biologische producten. Bij onze Nederlandse buurgemeenten vind
je ook bioproducten in Hema en
Albert Heijn. De supermarktketens
duiden die producten aan met eigen labels. Of de producten aan de
biologische voorwaarden voldoen,
zie je aan het Biogarantielabel op
de verpakking.

Speltwinkeltje Artemis
Noordeind 44
03 666 44 85
www.speltwinkeltje.be
Wuustwezel
De Groene Boerderij (biovlees)
Akkerveken 3
03 667 16 36
www.degroeneboerderij.be
Jut en Aer, het werkend paard
(biovlees)
Berkendreef 33
03 669 85 20
www.werkendtrekpaard.be
Natuurwinkeltje Margriet
Achter d’Hoven 11 bus 1
03 669 70 75

Ook in de meeste AVEVE-centra
vind je een ruim assortiment aan
biologische producten.

Biosupermarkt
Bioplanet is een supermarkt die
een ruim aanbod van 100% biologische voedingsproducten en ecologische artikelen aanbiedt. Je kan
de producten van Bioplanet online bestellen via www.
bioplanet.be en zonder
meerkost laten leveren
in de dichtstbijzijnde
Colruyt of Okay.
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3. Fairtradeproducten
3. Fairtradeproducten
Fair Trade of eerlijke handel streeft
naar een grotere gelijkheid binnen
de internationale handel. Fair Trade
zorgt voor een eerlijke prijs voor de
producent en consument; een prijs
die rekening houdt met de aard van
het werk, de geleverde inspanning
en de koopkracht van de producent.
De producenten kunnen rekenen
op een minimumprijs en ontvangen
een extra premie, onafhankelijk van
de wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun
gemeenschap, zoals initiatieven
op het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen,
wegenaanleg, vorming in verband
met productieverbetering of organisatieversterking, ...
Naast die eerlijke prijs, bepaalt Fair
Trade ook volgende criteria:
• het maakt de producenten
sterker en garandeert een afzet
op lange termijn;
• de productie en de commercialisering gebeuren ter plaatse,
zo rechtstreeks mogelijk en op
een transparante manier;
• de producten worden gemaakt
met respect voor mens en milieu.
Dit wil zeggen geen gedwongen
(kinder)arbeid, geen discriminatie,

recht op sociale zekerheid, syndicale vrijheid, wettelijk minimumloon,
waar mogelijk pesticiden vermijden,
bescherming van bos en water, voldoende afwisseling in de teelt, …
Max Havelaar als norm!
Door fairtradeproducten te kopen,
ga je ervan uit dat je jouw steentje
bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van het Zuiden.
Cruciaal voor het systeem
is de geloofwaardigheid
ervan. Die wordt gegarandeerd door de controles van Max Havelaar.
Het fairtradekeurmerk Max Havelaar
is niet meer het enige onafhankelijke
keurmerk voor eerlijke handel. Het
label garandeert dat de producten
Fair Trade zijn en aan internationale
criteria (zie hierboven) van de Fair
Trade Labelling Organisation International (FLO) voldoen. Zelf brengt
het label geen producten op de
markt. De FLO bepaalt de standaarden, zorgt voor ondersteuning en
ziet toe op de inspectie.
Echter, ondertussen kunnen ook IMO-cert (Fair
For Life) en Ecocert een
objectieve certificering
bieden.
www.maxhavelaar.be
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Wat met samengestelde
producten?
Van koffie, wijn, fruitsap kunnen we
gemakkelijk aannemen dat de producten honderd procent Fair Trade
zijn. Met producten die uit verschillende ingrediënten bestaan, zoals
koekjes, ijs of wattenstaafjes ligt dat
heel wat moeilijker. Daarom gelden
volgende normen:
• bij vloeibare producten
(vruchtensap, cola, …) moet
minstens de helft van het volume
bestaan uit ingrediënten afkomstig uit eerlijke handel;
• bij andere samengestelde
producten moet het belangrijkste
ingrediënt (cacao in chocolade,
suiker in confituur) afkomstig zijn
uit Fair Trade en ten minste
20% van het totale gewicht van het product
bedragen.

Tip

Oxfam Wereldwinkel
Oxfam Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging die
door haar strijd voor een rechtvaardige wereldhandel opkomt voor
ieders recht op een menswaardig
leven. Via campagnes, acties en
educatief materiaal sensibiliseert
ze het publiek rond onrechtvaardige wereldhandel. Ze lobbyt bij
overheden en bedrijven en met de
verkoop van fairtradeproducten
biedt ze consumenten een concreet alternatief. Alles wordt gerealiseerd door een (inter)nationale
samenwerking tussen netwerken
van producenten in het Zuiden en
netwerken van wereldwinkels en
vrijwilligers in het Noorden.
Voor nieuwe fairtradeproducten
die nog niet door Max Havelaar
onderzocht werden, heeft Oxfam
Wereldwinkels zelf een hele reeks
strenge criteria uitgewerkt, zodat
de nieuwe producten zo snel mogelijk in de winkels te koop aangeboden kunnen worden.

s

◆

◆

◆

Kies voor duurzaam reizen
indien je een vakantie plant.
Eerlijke handel in toerisme is erop
gericht de voordelen van toerisme voor
de lokale bevolking te maximaliseren. Meer
info op http://www.oww.be/eerlijkehandel en
www.ikkenmijnwereld.be
Het assortiment fairtradeproducten blijft steeds
uitbreiden, zo is er o.a. textiel (www.schonekleren.be),
fairtrademuziek (www.fairtrade-music.com) en fairtradebloemen (www.blijebloemen.be)
Cadeautip! Laat mensen kennis maken met eerlijke
producten door het geven van een fairtradegeschenkmand.

Brecht
Natuurvoeding Bioase
Vaartlaan 11
03 636 45 14
Oxfam Wereldwinkel
Kerklei 18
Sint-Job-in-‘t-Goor
03 313 81 78
Essen
Oxfam Wereldwinkel
Spoorwegstraat 8
03 677 01 53
� Drankenhandel De Caigny
Spijker 79
03 667 71 71
www.decaigny.com
�
Drankenhandel Van Oevelen
Moerkantsebaan
03 667 23 06
www.vanoevelen.be
�
Eerlijk speelgoed
Petiti
Stationsstraat 77
0473 22 22 63
www.petiti.be
Kalmthout
Arboretum Kalmthout
Heuvel 2
03 666 67 41
www.arboretumkalmthout.be
Oxfam Wereldwinkel
Winkelcentrum De Beek
Pastoor Weytslaan 21 / 6
03 666 28 24
Wuustwezel
AVEVE
De Bie - Uytdewilligen
Baan 42

03 669 62 09
Café Far West
Oud-Dorpsstraat 44
0472 73 98 15
Drankenhandel Geysen
Bredabaan 53
03 669 53 17
www.geysen-service.be
Loenhoutse Bierhalle nv
Wuustwezelseweg 57
03 669 61 83
www.loenhoutsebierhalle.be
Luxury B&B Keukenhof
Kalmthoutsesteenweg 168
0479 33 93 56
www.keukenhof.be
Mimosa
Bredabaan 340 b1
03 298 51 03
Oxfam Wereldwinkel
Bredabaan 405
Taverne ’t Dorp
Dorpsstraat 111
03 663 33 20
www.tdorp.be
’t Schaliënhuis
Oud-Dorpsstraat 38
03 669 77 79
www.schalienhuis.be
�
Het Posthuis
Bredabaan 351
03 669 89 79
�
Bakkerij Van Looveren
Oud-Dorpsstraat 15
03 669 88 52
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Grootwarenhuizen
Grootwarenhuizen (o.a. Colruyt/
Okay, Carrefour/GB, Lidl, Aldi,
Albert Heijn, Hema) bieden ook
fairtradeproducten aan onder hun
eigen label of onder andere fairtrademerken (o.a. Maya Miel, Made
in Dignity, Fair Trade original, …).
Dat deze producten aan de criteria
van Fair Trade voldoen, zie je aan
het Max Havelaarlabel op de verpakking.
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4. Andere duurzame
producten
4. Andere duurzame producten
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Duurzaam consumeren is bewust
consumeren, stilstaan bij wat je echt
nodig hebt en weten wat je koopt.
Wie nadenkt over zijn consumptiegedrag, beseft dat het vaak anders
kan. Grofweg onderscheiden we
twee manieren van duurzaam consumeren: ‘consuminderen’ en
‘consumanderen’.

Consuminderen
Consuminderen =
minder consumeren
Het gaat om bewuste keuzes maken in je aankoopgedrag. Probeer
de oorzaak van je aankoopdrang
juist te benoemen. Welke behoefte
schuilt erachter? Is die behoefte oprecht? Is die behoefte anders in te
vullen? Ontdek hieronder hoe het
anders kan.

◆ Bereken je 		
eigen ecologische voetafdruk op
www.ecolife.be
◆ Door kraantjeswater te drinken
kan jaarlijks 23 miljoen ton glasafval
én 26 miljoen ton plasticafval in de
wereld vermeden worden.
◆ Reis milieubewuster. Vliegverkeer veroorzaakt
ongeveer 10% van de uitstoot van broeikasgassen,
vliegen is daarmee de meest milieubelastende vorm van
reizen.
Neem je toch het vliegtuig? Compenseer je CO2-uitstoot
dan op www.compenco2.be
◆ Vermijd het kopen van voorverpakte voedingsmiddelen en sla geen 		
grote voorraad aan voedingsproducten in. De kans bestaat dat je
dan vervallen producten moet weggooien.
◆ De Openbare Vlaamse AfvalMaatschappij wil samen met ons
streven naar minder afval en een propere bodem in
Vlaanderen. Meer info op www.ovam.be
◆ Geniet van toeristische activiteiten
vlakbij huis. Ecocyclo Kalmthout en Essen bieden je
twee routes in één handige gids die elk het Natuurvriendenhuis De Berk aandoen. Via de bekende
fietsknooppunten verken je de mooiste plekjes van een regio met onderweg een
bezoek aan tal van ecovriendelijke
bezienswaardigheden.
www.denatuurvrienden.be/artikel/
Consudelen =
ecocyclo-kalmthout-essen
gezamenlijk consumeren
Via lenen, ruilen, delen en huren
wordt een andere manier van productbezit mogelijk.

Enkele voorbeelden:
• Koop geen gereedschap dat je
slechts eenmaal per jaar gebruikt,
maar huur het tegen een goede
prijs bij een plaatselijk verhuurcentrum.
• Spreek met je buren af om
samen een hogedrukreiniger
te kopen. Het toestel wordt
efficiënter gebruikt en het is
beter voor je portemonnee.
• Bij autodelen maken meerdere
personen om beurten gebruik
van één of meerdere (gezamenlijke) wagens. Het principe is:
jíj gebruikt een auto wanneer
jíj hem nodig hebt, wanneer de
wagen stil staat kan iemand
anders hem gebruiken. Dit kan
zowel door de autodelers zelf
geregeld zijn (www.autodelen.
be), als door een al dan niet
commerciële organisatie
(www.cambio.be).
LETS = Local Exchange and
Trading System
LETS is een lokaal uitwisselingssysteem, je ruilt op een eigentijdse
manier. Je kan dit doen op een
gestructureerde manier (www.letsvlaanderen.be), maar als de buurman eieren brengt en jij geeft een
krop sla in ruil, dan is dit even goed.
Repair Café
Wat doe je met een stoel waarvan
een poot los zit? Een broodrooster
die niet meer werkt? Of een computer die ineens heel traag is? Gooi
het niet weg, maar ga ermee naar
een Repair Café. Er is gereedschap
en materiaal aanwezig om reparaties uit te uitvoeren. Wie wil krijgt
hiervoor hulp van deskundigen.
Neem een kijkje op www.repaircafe.
be voor een Repair Café in je buurt.

Bibliotheek
Dat nieuwe boek dat je wilt lezen,
hoef je niet zelf aan te kopen. De
plaatselijke bibliotheek vernieuwt
regelmatig haar aanbod en speelt in
op de laatste trends. De catalogus
raadplegen en een boek reserveren kan eenvoudig via de website:
http://bibnetwerkisis.provant.be/

Kringlooptuinieren
Door je groente-, fruit- en tuinafval
te composteren, verklein je niet alleen de afvalberg, je creëert ook
een kwaliteitsvolle meststof voor
je planten. Groter snoeihout en
bladafval kan je verwerken tot een
takkenwal en een blad- of snipperwand. Elke gemeente heeft wel
één of meerdere compostmeesters
of kringloopkrachten die je hierover
graag meer info geven.
Neem een kijkje op de
gemeentelijke website
of op www.vlaco.be

Tweedehands
Niet alles wat oud is, is versleten! Begeef je ook op de tweedehandsmarkt.
Ga langs bij de Kringwinkel of kijk op
websites als 2dehands.be of Kapaza
waar dagelijks duizenden producten
van eigenaar wisselen. Het is ook altijd leuk om naar de rommelmarkt te
gaan. www.rommelmarkten.be

Binnen de kringloopsector kan het
kwaliteitslabel ‘De Kringwinkel’ behaald worden. Enkel ingeschreven
kringloopcentra mogen het label
dragen en niet elke tweedehandswinkel heeft het.
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In deze winkels mag je eenzelfde
kwaliteitsnormen verwachten voor
producten, winkelinrichting, dienst
naverkoop en klantvriendelijkheid.
KOMOSIE, die de belangen behartigt van de kringloopsector, formuleert en evalueert die normen.
Bovendien zorgen de kringwinkels
voor sociale tewerkstelling en verkopen ze degelijke en originele tweedehandsgoederen aan een lage
prijs. Op www.kringwinkel.be vind je
alle informatie.
Brecht
Kringwinkel “De Cirkel”
Klein Veerle 34
03 313 49 66
punten www.de-cirkel.net
verkoop
Essen
Mobiele kringwinkel
Heuvelplein en Sint-Jansplein
1x per maand (mei - oktober)
Secondhandjes & More
Over d’Aa 105
03 677 11 09
’t Schakeltje
Kerkstraat 58
03 667 28 66
0476 23 66 93
Wuustwezel
Kringwinkel
Kalmthoutsesteenweg 193A
03 633 35 31
www.de-cirkel.net

Herbruikbare luiers
Gemiddeld verbruikt een kind
vanaf de eerste levensdag tot het
zindelijk is zes luiers per dag, aan
ongeveer 250 gram per vuile luier.

Dat zorgt voor ruim een ton moeilijk afbreekbaar afval.
De moderne katoenen luiers belasten het milieu veel minder (extra
wasbeurten inbegrepen). Met katoenen luiers beperk je het afval tot
de papieren inleg. Zelfs die inleg
kan gecomposteerd of in het toilet
gegooid worden.
Brecht
� Baby- en kinderwinkel
Piepeloe
nten
u
Dorpsstraat
36
p
p
o
o
k
ver
03 313 52 00
www.piepeloe.be
�
Baby- en kinderwinkel
BB-box
Gasthuisstraat 28
03 313 99 96
www.bb-box.be
Herbruikbare luiers kunnen ook besteld worden bij www.bioplanet.be en
afgehaald worden bij Colruyt of Okay.

Consumanderen
Consumanderen =
anders consumeren
Dit betekent dat je bij je aankopen
bewust op zoek gaat naar producten die het milieu niet (te veel) belasten. Als je hieronder kijkt, merk
je dat je vaak de keuze hebt om
een milieuvriendelijk product te
kopen. Ook fabrikanten doen hiervoor moeite door het Cradle2Cradle principe toe te passen. Dit gaat
uit van een gesloten levenscyclus
van grondstoffen. Er is geen afval
en alles wordt hergebruikt zonder
verlies van kwaliteit.

Vis
75% van de commercieel geëxploiteerde visvoorraden in de wereld
wordt overbevist of bedreigd met
overbevissing. De consumptie van
vis en schaal- en schelpdieren alsook de druk op hun leefomgeving
blijven toenemen.
De viswijzer geeft aan welke vissen
wanneer op de Belgische markt beschikbaar zijn en op een duurzame
manier gevangen worden. Download de viswijzer op de website van
WWF: www.wwf.be.
Door jarenlange overbevissing en
toenemende viscomsuptie zijn sommige soorten, waaronder blauwvintonijn, paling en zwaardvis, met
uitsterven bedreigd.
De Marine Stewardship Council
(MSC) is een onafhankelijke internationale non-profitorganisatie die als
doel heeft de overbevissing in de
wereld terug te dringen.
Daartoe heeft de MSC de enige wereldwijde standaard voor duurzame
visserij ontwikkeld die volgens de
richtlijnen van de Verenigde Naties
werkt. Vis die voldoet
aan de MSC-standaard
herken je aan het blauwe keurmerk.
MSC is in het Verenigd Koninkrijk
en in de Verenigde Staten al een
gevestigde naam. Je vindt de winkels met MSC-gelabelde vis ook op
www.msc.org.
Ook verschillende supermarkten in
België verkopen vis met het MSCkeurmerk.

Brecht
Natuurvoeding Bioase
Vaartlaan 11
unten
03 636 45 14
erkoopp

v

Essen
Schot’s Vishandel
Postbaan 67
03 677 31 44
www.schot.be
Wuustwezel
Anthonissen - Van den Broeck
Kampweg 136
03 669 50 87
Hermano Junior
Theo Verellenlaan 27
03 663 33 50

Schoonmaakproducten
Veel schoonmaakmiddelen en wasproducten bevatten chemische
componenten. Wil je milieuvriendelijk schoonmaken, respecteer
dan de aangegeven dosering en
kies zoveel mogelijk voor milieuvriendelijke producten. Hieronder
vind je de labels die aangeven dat
schoonmaakmiddelen een milieusparende samenstelling hebben.
Het Europese Milieukeur (ecolabel)
heeft criteria voor allesreinigers,
sanitairreinigers, hand- en machineafwasmiddelen.
Het Scandinavische Nordic Swanlabel heeft criteria voor allesreinigers, hand- en machineafwasmiddelen en sanitairreinigers’.
Het Duitse Blauwe Engel-label heeft
criteria voor wasmiddelen en voor
additieven voor sanitairreinigers.
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punten

verkoop

Brecht
Abdij Nazareth vzw
Abdijlaan 9
03 313 92 50
www.abdijnazareth.be

De ‘Natuurvoedingswinkels’ bij de
rubriek ‘Biologische producten’, voorzien vaak ook ecologische schoonmaakproducten in hun assortiment.

Duurzaam geëxploiteerd hout
Hout laat zich als grondstof gemakkelijk bewerken en hergebruiken.
Bovendien is het volledig biologisch afbreekbaar. Toch kent houtgebruik een enorm nadeel: jaarlijks
verdwijnt 13 miljoen hectare bos.
Als dat niet zorgvuldig en gecontroleerd gebeurt, zal het bos zich
niet of nauwelijks herstellen.
Een deel van het jaarlijkse verlies
aan oerbos is rechtstreeks toe te
schrijven aan houtwinning. Bij onverantwoorde kap duurt het vele
jaren voordat een bos kan herstellen, áls dat nog mogelijk is.
Duurzaam bosbeheer betekent selectieve boomkap. Enkel de bomen
die echt bruikbaar zijn, worden omgehakt. Door houtproducten aan te
kopen met een label van duurzame
houtsoorten, draag je bij tot een
duurzaam bosbeheer. Hieronder
worden twee labels verduidelijkt:
FSC (Forest Stewardship Council) is
een label of keurmerk op een houtof papierproduct dat aangeeft dat
een product afkomstig is uit een
duurzaam beheerd bos.

Het FSC-label garandeert
de duurzame oorsprong
omdat niet enkel het bos
van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de
hele handelsketen tot bij de eindconsument. Als eindklant krijg je de
garantie dat het product afkomstig is
uit een goed beheerd, FSC-gecertificeerd bos. Hout met het FSC-label
geniet de voorkeur boven andere
labels, aangezien de standaarden in
elk land identiek zijn.
PEFC is het Programme
for the Endorsement of
Forest Certiﬁcation schemes en werd opgericht
op initiatief van boseigenaars uit verschillende
Europese landen. PEFC vaardigt regels uit, waarvan de naleving wordt
gecontroleerd door onafhankelijke auditeurs. PEFC is een paraplu
waaronder nationale keurmerken
gebundeld worden. In sommige
landen zijn de standaarden echter
niet zo streng als in andere, vooral
dan op het vlak van sociale criteria
en de aanwezigheid van bedreigde
diersoorten.
Brecht
Jansen (houten tonnen)
Hoogstraatsebaan 121
03 314 39 43
unten

p

verkoop

Teak One
Brechtsebaan 18
03 636 28 53
www.teakone.be
Essen
Houthandel Van Den Berg
Steenovenstraat 157
03 677 23 90
www.vdberghout.be

Brico Essen
Heikantstraat 129
03 677 31 31
punten
�
verkoop
Meubelfabriek Theuns NV
Postbaan 75
03 670 00 20
Bij de meeste AVEVE-centra en via
www.collishop.be kan je producten
met het FSC-label bestellen en vervolgens afhalen bij Colruyt of Okay.

Milieusparend papier
Let bij de aankoop van nieuw papier op de aard van de verwerkte
papiervezels en de bleekmethode.
Gerecycleerde papiervezels verdienen de voorkeur. Ze verminderen
de afvalberg, er zijn geen nieuwe
grondstoffen nodig, de productie
ervan verbruikt minder energie, enz.
In het geval van verse vezels komen
die best van bossen die op een
duurzame manier beheerd worden
volgens de criteria van het FSC-label. Daarnaast is een bleekmethode
waar geen chloor of chloorafgeleiden gebruikt worden, het minst
schadelijk voor het milieu.

Het Europees Milieukeur heeft hoofdzakelijk
betrekking op de milieubelasting van de papierfabriek. Het label
gaat uit van de Europese
Unie en wordt gecontroleerd door
een onafhankelijke instelling. Meer
info op www.ecolabel.be
Het Blauwe Engel-label
voor gerecycleerd papier
is een Duits keurmerk, uitgegeven door het Duitse
milieuministerie en gecontroleerd
door een onafhankelijke instelling. Het label geldt als één van de
meest degelijke en vergaande
milieukeurmerken.
Het Nordic Swan-label
is een Scandinavisch
keurmerk (uitgegeven
door de overheden
in Noorwegen, Zweden, Finland,
IJsland en Denemarken) dat net zoals het Europees Milieukeur in de
eerste plaats betrekking heeft op
de milieubelasting van de papierfabriek. Ook dit label wordt gecontroleerd door een onafhankelijke
instelling.

Duurzaam speelgoed

Tip
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◆ Milieusparend papier
kopen is belangrijk,
maar nog veel belangrijker
is om je papierverbruik zoveel
mogelijk te beperken. Gebruik
bijvoorbeeld de achterkant van
beschreven papier, print recto-verso, enz.
◆ www.milieukoopwijzer.be

ink
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Duurzaam speelgoed is speelgoed
dat gemaakt wordt van natuurlijke
materialen, zoals o.a. hout. Omdat
hout van zichzelf al een stevige basis
biedt, zal het langer duren voor er
iets aan kapot gaat. Fabrieken
vervuilen bovendien minder
bij de verwerking van hout
dan bij de verwerking van
kunststof of plastic.
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Vaak ligt de aankoopprijs iets hoger,
maar de kans dat het langer meegaat - en je kind er dus langer
plezier aan beleeft - is
dan ook groter.
◆ In wereldwinkels vind
je producten die
gegarandeerd kinderarbeidvrij zijn.
◆ Repareer duurzaam speelgoed
of geef het weg, zo kan het
opnieuw gebruikt
worden.

Tip
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punten

verkoop

Essen
’t Appeltje
Spoorwegstraat 9
03 667 44 04

Verven in poedervorm zijn de meest
ecologische, omdat ze lichter en
compacter zijn en dus minder transport vereisen dan andere verven.
Natuurverven zijn niet alleen goed
voor het milieu, maar ze zijn ook
veel gezonder dan traditionele (synthetische) verven. Bovendien zijn de
prijzen van natuurverven niet duurder dan de klassieke verven van vergelijkbare kwaliteit.
Verven met het Naturepluslabel voldoen aan
de strengste milieu- en
gezondheidscriteria.
Meer info op
www.natureplus.org
Om het Europese Milieukeur te mogen dragen,
moet de verf aan een aantal milieueisen voldoen.
Hoewel ze nog steeds
synthetisch kunnen zijn,
zijn de verven die het Milieukeur
dragen een stuk milieuvriendelijker
dan de andere. Meer info op
www.ecolabel.be

punten

verkoop

Essen
Van Hees
Molenstraat 28
03 667 23 85
www.vanheesbvba.be
Kalmthout
Jordan & Co
Bloemenlei 4-6
03 666 87 71
www.wolfjordan.be

Wuustwezel
Mertens Decor
Bredabaan 400
03 633 30 23
www.mertensdecor.be
Huis Kerstens
Helpt Elkanderstraat 10
03 663 17 00
www.kerstens.be

Van elk voertuig op de Belgische
markt is de ecoscore berekend. Dat
is een getal tussen 0 en 100. Hoe
hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker het voertuig.
www.ecoscore.be
De Vlaamse overheid
en de federale overheid
willen het gebruik van
zuinige wagens stimuleren. Ze doen dat onder
meer door belastingvoordelen of een korting te geven als je kiest voor een
voertuig met een lage CO2-uitstoot
of wagens met een roetfilter.
www.zuinigewagen.be
Autodealers zijn verplicht om bij
elke nieuwe wagen die ze verkopen, een ‘CO2-etiket’ aan te brengen met daarop een kleurenreeks
die op eenvoudige wijze aangeeft
hoeveel CO2 het betreffende voertuig uitstoot.

Milieuvriendelijke voertuigen

Natuurverven
Natuurverf bestaat voor het overgrote deel uit plantaardige of minerale
grondstoffen. De verf bevat lijnolie,
bijenwas of natuurhars als bindmiddel en verder natuurlijke pigmenten
en natuurlijke oplosmiddelen. De
bestanddelen zijn grotendeels hernieuwbaar of onuitputtelijk. Een ander pluspunt is dat de bestanddelen
goed afbreken en dus minder belastend zijn als afval.
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Koop niet
meer verf dan je
nodig hebt en tracht
restjes te vermijden.
Ongeveer de helft van de
gekochte hoeveelheid verf
bederft in blik en brengt een
enorme hoeveelheid ongewenst afval met zich mee.
www.natuurverfnetwerk.be
•
www.vibe.be

s

Tip

Auto’s veroorzaken heel wat luchtvervuiling door de uitstoot van
CO2, fijn stof (PM), NOx, VOS, CO,
enz. Die emissies zijn mee verantwoordelijk voor het broeikaseffect,
de ozonproblemen en de verzuring
van het milieu.
Door te kiezen voor een
voertuig dat op milieuvlak goed scoort, bewijs
je het milieu en het klimaat dus heel
direct een dienst. De ecoscore kan
je daarbij op weg helpen.

•

s vriendelijke rijstijl kan
p
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Ook een milieu-

de uistoot van CO2 en
andere polluenten sterk
verminderen. Wie juist schakelt
en zijn snelheid aanpast, zorgt
in de stad voor een vermindering
van de CO2-uitstoot van 5 % en
op de buitenweg tot 25 %. Meer
info op www.ikbenrob.be
•
Gebruik voor kleine
afstanden (minder dan
5 km) zo veel mogelijk
de fiets.
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Energiezuinige
huishoudapparaten
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◆ Was op een 		
zo laag mogelijke
temperatuur.
◆ Was met een volle trommel.
Dit bespaart energie, water en
geld.
◆ Gebruik geen droogkast als je de mogelijkheid hebt om de was aan de lucht te drogen.
◆ Sluit de deur van de koelkast zo snel
mogelijk.
◆ Zet geen warme waren in
de koelkast of vriezer.
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Wanneer je een huishoudtoestel (koelkast,
diepvriezer, wasmachine, vaatwasmachine,
droogkast, elektrische
oven, enz.) koopt,
mag je zeker niet enkel naar de aankoopprijs kijken. Minstens
zo belangrijk zijn de
verbruikskosten van energie en water, die behoorlijk kunnen oplopen.
Let daarom op het energielabel.
Met dat label worden de toestellen
ingedeeld in zes klassen, gaande
van energiezuinig (A) tot extreem
energieverspillend (G). Bij de koelen vriesapparaten zijn er binnen de
A-klasse nog twee zuinigere categorieën te onderscheiden, A+ of
A++.

De Velt-seizoenskalender
De Velt-seizoenskalender

Kies voor seizoensgroenten en -fruit.
Koop spruitjes in de winter en eet tomaten in de zomer. Elke maand heeft
zo zijn fruit en groenten die je lokaal
kan verkrijgen. Zo bespaar je energie
die anders zou gaan naar vervoer,
steun je de lokale economie en krijg
je steeds verse en chemicaliënvrije
producten.
VELT vzw bracht daarvoor een groente- en fruitkalender uit.
In het midden van deze brochure
vind je de kalender terug.
Tip: Haal hem eruit en kleef hem op
de ijskast.
Dan weet je steeds welke groente of
fruit die maand het lekkerst is.

©Velt vzw, www.velt.be

