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Leuke spelletjes en een strip voor onze tuinkabouters

Gratis vat voor
volle vuilnisbak!

Organisatoren festivals
creatief tegen afval

Het is u vast niet ontgaan: de zomer is in het land.
Traditiegetrouw staan weer heel wat festivals op de
agenda. Jammer genoeg leveren die vaak niet alleen
hopen plezier, maar ook bergen afval op. Milieubewuste organisatoren pakken daarom uit met originele ideeën voor minder afval. Zo staat midden op
de festivalweide van het Absolutely Free Festival in
Genk een enorme vuilnisbak. Zit die vol, dan trakteren de organisatoren het publiek op een gratis vat.
Het Afro Latino Festival in Bree zet in op het milieu.
¡Que vivan los pollos!

Of we echt een afvalarme zomer krijgen, hangt uiteraard ook van u af. Wees gerust: het zal uw zomer niet
bederven. Integendeel: terwijl u met volle teugen
geniet van een barbecue, festival of uitstap, spaart
u ook nog eens geld uit! De Nette Krant verzamelde
alvast een heleboel tips van puike toppers voor een
afvalarme zomer. U leest er alles over op pagina 4
en 5. Succes verzekerd!

De ontcijfering van het afval
Het had de titel van een roman van de betreurde Harry Mulisch
kunnen zijn, maar het is helaas geen fictie. De ontcijfering van
het afval drukt ons met de neus op de feiten.
Foto’s spreken boekdelen, cijfers spreken harde taal. We gaan erop vooruit en
doen het beter dan de meeste andere regio’s en landen, een prestatie waarop we
best trots mogen zijn. Maar het kan en moet nog veel beter.

In 2010 viel u 32 kilo af. Proficiat!
• Vorig jaar zamelde Limburg.net via de recyclageparken en de huis-aanhuisophalingen 484 249,3 ton huishoudelijk afval in.
• Omgerekend komt dit neer op gemiddeld 562 kg per inwoner.
• Dit is 32 kg minder dan in 2009. Uw inspanningen en het afvaldieet van
Limburg.net lonen.
• Per inwoner zamelden we in Limburg en Diest gemiddeld 180 kg organisch
afval, 143 kg huisvuil en 77 kg papier & karton in.
• Onze manier van leven levert helaas ook een hoop verborgen afval op. Zo is
de productie van alle goederen die we consumeren goed voor jaarlijks
3,5 ton afval per persoon.

Limburg mikt hoger en scoort beter dan vereist
Huishoudelijk afval dat niet recycleerbaar is noemen we restafval. Het Limburgs restafval wordt grotendeels
verwerkt bij Bionerga in Houthalen waar er nog groene stroom wordt uitgehaald.
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• Van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) moet de hoeveelheid restafval per inwoner beperkt blijven
tot gemiddeld 150 kg. In 2009 werd
149 kg restafval per Vlaming ingezameld.
Net goed genoeg.
• Met 142 kg restafval per inwoner doet
Limburg beter dan het Vlaamse gemiddelde en blijven we ruim onder het streefcijfer van 150 kg.
• West-Vlaanderen bengelt ver achteraan,
maar met slechts 137 kg restafval per inwoner slaat Vlaams-Brabant duidelijk een
kloof. Tijd om een tandje bij te steken?

Oost-Vlaanderen

• In 2009 werd in Vlaanderen liefst 401 kg
afval per persoon selectief ingezameld.
Goed voor 73 procent van ons afval.
• Net als Nederland, Zweden, Oostenrijk,
Duitsland en Denemarken recycleren we
60 procent van ons huisvuil.
• In 2009 recycleerden we een spectaculaire
96 procent van alle glasverpakkingen. Hiermee scoren we veel beter dan het Europese
gemiddelde (67 %). Niet één Europees land
doet het ons na.

• 27 plastic flessen krijgen een nieuw leven als fleece.
• 670 drankblikjes volstaan voor het kader en de velgen van een spiksplinternieuwe fiets.
• 50 000 oude gsm’s leveren 1 kilo goud en 10 kilo zilver op.
• 1 ton computerprintplaten is goed voor 250 gram goud. Ter vergelijking: 1 ton gouderts levert gemiddeld amper 5 gram goud op.

Limburg

Voor selectieve inzamelingen en recyclage scoort
België uitstekend. Ons land is zonder meer één
van de koplopers in Europa.

Vraagt u zich wel eens af wat er uiteindelijk gebeurt met al dat afval dat u
keurig sorteert? Wij anders wel! Enkele voorbeelden:

Antwerpen

Belgen dappersten aller
sorteerders!

Uw afval is goud waard!

0

Hoe houden we samen de kosten onder controle?
Iedereen wil zo gemakkelijk en voordelig mogelijk van zijn afval af. Maar de tijd dat uw gemeente zowat
al het huishoudelijk afval voor een appel en een ei kon dumpen, is al lang voorbij. Gelukkig maar, want
niemand wil terug naar de tijd van de gigantische open storten die de lucht vervuilden en de bodem
vergiftigden. We hebben ons lesje geleerd. Om het afvalbeleid betaalbaar te houden, zit er maar één
ding op: zo weinig mogelijk afval produceren!

Voor niets gaat de zon op!
Afval inzamelen en verwerken is duur. In Limburg en
Diest liepen de kosten in 2010 op tot een slordige
63 miljoen euro.
• Afval kost jaarlijks gemiddeld 78,75 euro per
inwoner.
• De producenten van verpakkingen nemen
5 procent van de kosten voor hun rekening.
• De inkomsten uit de verkoop van oud papier, metalen en andere waardevolle afvalstoffen dekken
zowat 12 procent van de kosten.
• De resterende 83 procent wordt via de gemeenten
door de gemeenschap betaald.

• Eén enkele kip verwerkt jaarlijks tot 50 kg keuken- en tuinafval. U hoeft zelden of nooit nog eieren te kopen en spaart zowel kippenvoer als een hoop
afval uit.
• Verse, onverpakte producten leveren niet alleen geen verpakkingsafval op,
maar zijn bovendien haast altijd lekkerder én goedkoper. Zo slaat u twee
vliegen in één klap.
• Glas recycleren is goed, maar duur. Daardoor vallen dranken in wegwerpglas
meestal duurder uit. Kies voor retour en breng uw leeggoed terug naar de
winkel.
• Elke Belg kiepert jaarlijks gemiddeld 15 kg voedsel ter waarde van 175 euro in de vuilnisbak (bron:
OIVO). Ga nooit ofte nimmer met een lege maag winkelen, neem een boodschappenlijstje mee en
kijk vooral uit met bederfelijke waren als groenten, fruit, vis, vlees, zuivel en charcuterie.
• Drink kraantjeswater, gezond, handig en goedkoop.
• Kilo’s ongewenst reclamedrukwerk in uw brievenGRATIS PERS
RECLAMEDRUKWERK
bus? Kleef er een antireclamesticker op en bespaar
Vandaag werken aan een papierarm morgen
jaarlijks tot 35 kg papier. Vraag de gratis sticker aan
www.
via www.limburg.net
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Hou afval betaalbaar. Stop
illegale ophaling van afval

Taxus tegen kanker:
kom op met uw snoeisel

Bedrijven die op eigen initiatief en zonder vergunning huishoudelijk afval inzamelen,
bezondigen zich aan illegale praktijken. Ze kosten de gemeenschap onrechtstreeks
handenvol geld. Het afval dat zij ophalen kan Limburg.net immers niet meer ophalen
en dat betekent een verlies aan inkomsten. Net die inkomsten gebruikt Limburg.net om
de afvalfactuur voor de inwoners van Limburg en Diest betaalbaar te houden. Indien
u als burger geconfronteerd wordt met privé-initiatieven waarvan u vermoedt dat zij
niet door de gemeenten of Limburg.net georganiseerd zijn, verzoeken wij u om hiervan
melding te maken aan de milieudienst van uw gemeente of via: info@limburg.net. De
politie zal op de hoogte worden gebracht en gevraagd worden om in te grijpen. U kunt
makkelijk nagaan of een ophaling illegaal is door even op de afvalkalender te kijken.
Staat de ophaling er niet op dan is ze in de meeste gevallen illegaal.

Van 15 juni tot en met 30 juli 2011 zamelt Limburg.net via de recyclageparken opnieuw taxussnoeisel in. Taxus bevat baccatine, een onmisbare grondstof voor de productie van verschillende kankermedicijnen. Breng uw snoeisel naar het recyclagepark, lever het af op het speciale inzamelpunt en steun
zo de strijd tegen kanker. Opgelet: alleen vers snoeisel van hagen die jaarlijks
worden gesnoeid komt in aanmerking. Alleen eenjarige takjes
bevatten immers voldoende
baccatine en zelfs dan vereist de
productie van één kilo zuivere
baccatine nog altijd twaalf ton
snoeisel. Leg bij het snoeien
een doek of zeil onder uw haag,
Taxussnoeisel,
zodat alles zuiver blijft en geen
een talisman tegen kanker
aarde, gras of ander groen bevat.
Hou het snoeisel droog, verwijder takken langer dan 30 cm en
breng het liefst zo snel mogelijk
naar uw recyclagepark. Alvast
bedankt!
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Een lange,
afvalarme zomer

Afval van de baan:
vrijwilligers ruimen
88 ton zwerfvuil op!

Wat een voorjaar! Na
die zomerse lente, staat
nu de vakantie voor de
deur. Dat wordt vast
weer genieten! Hebt u
een mooie reis geboekt
of blijft u liever thuis?
Kriebelen uw groene
vingers? Is barbecueën helemaal uw ding of kijkt u
vooral uit naar één of ander zomerfestival? Geniet
met volle teugen en, als het even kan, afvalarm. In
deze Nette Krant doet u heel wat inspiratie op om
moeiteloos minder afval te produceren. Zo wordt
het in elk opzicht een fantastische zomer.

Amber
in Kiewit:
prototype eigentijdse tuin

Alvast veel leesplezier,
Hubert Brouns
Voorzitter Limburg.net

Ze waren met een goede 14 447, de vrijwilligers van
Straat.net. In maart ruimden ze samen liefst
5 782 km Limburgse straten op, goed voor een
duizelingwekkende 88 ton zwerfvuil. Zonder meer
een geweldige prestatie en meteen ook een oorverdovend signaal voor iedereen die het probleem
onderschat en achteloos afval laat slingeren. Aan
de actie namen honderden individuele vrijwilligers,
scholen, jeugdbewegingen en andere verenigingen
deel. Hun grenzeloze inzet werd beloond met een
vergoeding van 15 euro per opgeruimde kilometer.
Dank u wel, allemaal. En tot de volgende Straat.net!

Hilde Claes, burgermoeder van Hasselt en Hubert
Brouns, voorzitter van
Limburg.net, staken op
vrijdag 20 mei 2011 in het
Domein Kiewit de eerste
spade van een nieuwe, eigentijdse ambertuin in de
grond. Ambertuinen zijn
ecologische, afvalvriendelijke tuinen die weinig
onderhoud vergen maar
toch buitengewoon mooi,
eigentijds én sfeervol zijn.
Het soort tuin, kortom,
waar de meeste Limburgers van dromen. Als het
weer een beetje meezit,
gaat de ambertuin al in
mei van volgend jaar
open voor het grote publiek. Zowel doorknede
tuiniers als nieuwbakken
liefhebbers kunnen er
inspiratie opdoen voor
hun al dan niet nog aan
te leggen tuin.

Limburg.net vanaf nu
bereikbaar via gratis
telefoonnummer
Vanaf nu kunt u Limburg.net bereiken via het
nummer 0800 90 720. De 0800-lijn is het gratis
en centrale telefoonnummer van de afvalintercommunale Limburg.net waar u terechtkunt
voor informatie en klachten over de werking van
de intercommunale en de aangeboden diensten:
- Met vragen over uw groene of grijze container
- Met vragen over de werking van het
recyclagepark
- Om een grofvuilophaling aan te vragen
- Met een klacht over een niet-ophaling van
afval
- Met andere vragen over afval
Limburg.net is telefonisch bereikbaar via het
gratis nummer 0800 90 720 op
• maandag tot en met donderdag van
8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 16.30 uur
• vrijdag van 8.30 – 12.00 uur.

Afvalarm de zomer door
Na een behoorlijk barre winter gaf de lente ons dit jaar al een voorsmaakje van de zomer. Straks vertrekken
we weer massaal op reis, schuimen we de festivalweides af of genieten we thuis in alle rust van de tuin of de
geuren van een barbecue. Om van te watertanden? Ongetwijfeld! Zeker als we het allemaal afvalarm houden.
Hoe komt u afvalarm de zomer door? De Nette Krant
legde haar oor te luisteren bij vijf personen die ons
trakteren op een hele reeks adviezen, tips en nuttige
weetjes.

Barbecue: zoek het vooral niet te ver
Geen zomer zonder barbecue! Mo Karmaoui, alias Moke,
trakteert ons op enkele tips voor een afvalarme openluchtmaaltijd. De chef van TV Limburg vat zijn barbecuefilosofie in één zin samen: zoek het niet te ver!
“De meeste groenten kunnen zo de barbecue op!
Asperges, bijvoorbeeld. Heb je een moestuin, dan heb
je alle ingrediënten in huis voor een heerlijke barbecue.
Koop je groenten en fruit op de markt of in de winkel,
kies dan voor seizoensgroenten van eigen bodem. Juli
en augustus zijn topmaanden voor tomaten, paprika’s,
komkommers en courgettes. En dan zijn er nog al die
tuinkruiden, zoals tijm, salie en bonenkruid. Of citroenmelisse! Je maakt er een pittige vinaigrette mee, maar je
kunt ook een bundel op tafel zetten. Ruikt fantastisch en
houdt muggen op afstand. Net zo doeltreffend als die
chemische producten uit de winkel en honderd procent
natuurlijk.”
Traditiegetrouw wordt op een Vlaamse barbecue heel
wat eten verorberd. We zijn en blijven bourgondiërs.
Jammer genoeg wordt ook heel veel weggegooid.
Zonde, vindt Moke.
“Het begint al in de winkel: we kopen gewoon te veel.
Niet overdrijven is dus de boodschap. Niemand wil zijn

gasten met honger van tafel zien gaan en dus blijft na afloop vaak heel wat gegrild vlees over. Gooi het niet weg,
maar laat het snel afkoelen en bewaar het in de koelkast.
‘s Anderendaags smaakt het eens zo lekker!”
Als uitsmijter presenteert Moke een eenvoudig dessert
dat u kunt klaarmaken op een smeulende barbecue.
“Zet een pan met wat boter op je barbecue. Bak in
tweeën gesneden aardbeien en flambeer ze met Ricard.
Schep de aardbeien in diepe borden, doe er twee bollen roomijs bij en werk af met zwarte peper. Simpel,
afvalarm én lekker. Twee tips voor na de barbecue: koop
geen speciaal reinigingsmiddel, maar maak het rooster
schoon met alcoholazijn of laat het een nacht op vochtig
gras liggen. Met een prop krantenpapier wrijf je het dan
in een wip helemaal proper.”

Reizen: doe maar alsof u thuis bent!
Veel Vlamingen trekken er in juli en augustus op
uit, op zoek naar ontspanning. Uitstapjes en reizen
maken uw ecologische voetafdruk echter al snel
enkele maten groter. Steven Vromman, bekend van
de reeks Low Impact Man die vorig jaar op Canvas
werd uitgezonden, weet dat het ook anders kan.
“Veel mensen kiezen automatisch voor een verre
bestemming, terwijl ze dichter bij huis een droomvakantie kunnen beleven. Stel jezelf de vraag wat
je écht leuk vindt. Is dat een actieve vakantie, dan is
Nederland een topbestemming. Er valt van alles en
nog wat te beleven, het fietsroutenetwerk is zeer
uitgebreid en de landschappen zijn indrukwekkend. Duik je liever onder in een bruisende stad,
dan is een citytrip met de trein ideaal. Waarom een
dure vliegvakantie boeken als je ook dichter bij
huis aan je trekken komt?”

verbruiken of afval laten slingeren? Waarom
de airco in je hotelkamer op volle toeren laten
draaien, terwijl je thuis niet eens een ventilator
gebruikt? Thuis sluit je toch ook steeds je frigo, je
zet de televisie uit als er niemand kijkt en je laat
geen lichten branden. Als je deze principes ook
toepast op vakantie, kan je je voetafdruk zonder
veel moeite onder controle houden. “
De ontdekking van een keuken met exotische
smaken is voor veel toeristen één van de charmes
van een verre reis. Steven juicht zo’n smaakfestijn
zeker toe.

“Mensen grijpen op vakantie nogal eens terug
naar gekende Vlaamse gerechten zoals frietjes
met stoofvlees, uit angst voor het onbekende.
Maar de lokale keuken kan je wel eens aangenaam verrassen. Geniet van de lokale gastronoThuis houdt u uw energieverbruik in de gaten. U
mie, stil je honger met streekeigen snacks en les
verspilt geen water en sorteert uw afval. Maar een- je dorst met inheemse dranken. Er gaat immers
maal op reis kan dit veranderen.
niets boven verse, lokale producten. Nee, voor
mij liever geen voedsel dat misschien al een lan“Sommige vakantiegangers gedragen zich wel heel gere reis achter de rug heeft dan ikzelf. “
anders dan thuis. Waarom opeens veel meer water
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Tuinieren: laat de natuur het zware werk doen
Werken in de tuin doet u vooral in de lente en
de herfst. De zomer is bij uitstek het seizoen van
maaien, oogsten en genieten. Mark Demesmaeker,
presentator van Tuindromen met Mark op Vitaya,
piekert er niet over om al zijn tuinafval naar het
recyclagepark te brengen.
“Heb je veel snoeisel, dan is een hakselaar een
prima investering. Ik snoei van half mei tot half
juni en haksel alles wat niet te hard of te dik
is. Een deel van de snippers gebruik ik om te
mulchen. De rest meng ik met grasmaaisel. Het
maaisel verteert snel, zonder aan te koeken. Het
resultaat is compost van topkwaliteit.”

De laatste tip van Mark is er één die kan tellen,
zeker voor wie wel van een mooie tuin wil genieten, maar geen zin of tijd heeft om er elke dag in
te werken: laat de natuur zijn gang gaan.
“Wat is saaier dan een gazon? Een heel groot
gazon! Met wat bomen, struiken en hagen zorg
je voor variatie en gelaagdheid. Vogels, knaagdiertjes en insecten zullen je dankbaar zijn. Vaak
zie ik tuinvijvers die met allerlei snufjes compleet
doodgefilterd zijn. Afgezien van de koikarpers, zit
er volstrekt geen leven in. Waarom niet experimenteren met waterzuiverende zuurstofplanten?
Een goede zaak voor de natuur én voor jezelf. Een
tuin moet leven.”

In een ecologische tuin is tuinafval een waardevolle grondstof. Absoluut te mijden, zijn onkruidverdelgers op basis van glyfosaat.
“Deze stof wordt opgenomen via het blad,
maar komt ook in de bodem en het grondwater
terecht. Voor zuigelingen en jonge kinderen
is dat niet zonder risico. Kies daarom voor een
preventieve gewasbescherming, gebruik alleen
natuurvriendelijke en milieuontziende bestrijdingsmiddelen voor zover dit nodig mocht zijn.
Even efficiënt en overal te koop. Je kunt de bodem ook afdekken met karton. Spuit het nat en
gooi er een laag snoeisel of grasmaaisel op. Het
onkruid sterft af, het karton verteert, de bodem
wordt gevoed en je kunt meteen planten. In de
moestuin beschermt insectengaas je groenten
tegen vogelvraat en schadelijke beestjes, zoals
rupsen of de wortelvlieg.”

Festivals: twee voorbeelden van festivals die de ecologische toer opgaan
Absolutely Free Festival: organisator zet de toon
Ook in eigen land valt ‘s zomers heel wat te beleven, zeker voor muziekliefhebbers.
Er is altijd wel ergens een festival, vaak in de openlucht. De jongste jaren leveren
organisatoren inspanningen om de impact van hun evenement op het milieu
te beperken. Jan Poncelet, coördinator van het Absolutely Free Festival (AFF) in
Genk, ziet het helemaal zitten.
“Het AFF is een springplank voor jong talent zonder podiumervaring. Maar we
willen ook een duurzaam festival zijn. Zo geven we de voorkeur aan fairtradeproducten en doen we er alles aan om afval te voorkomen. Een mooi voorbeeld
is het inruilsysteem met herbruikbare drinkbekers. Voor het 3de jaar op rij maakt
het AFF gebruik van de herbruikbare bekers van Limburg.net. De eerste reacties
waren gemengd, maar intussen doet iedereen mee. Vorig jaar eindigden we zelfs
met een festivalweide zonder afval!”
Veel hangt af van de inzet van het publiek, maar
volgens Jan is het de organisator die de toon zet.
“Je moet blijven innoveren en het publiek stimuleren. Zo zetten wij in het midden van de weide
een grote, doorzichtige vuilnisbak. Zit die vol, dan
geven we een gratis vat. De tap werkte vorig jaar
op zonne-energie en dit jaar proberen we dat
ook met één van onze podia. Als dat lukt, willen
we alle podia op zonne-energie laten draaien.”

Afro Latino Festival: tropische wereldmuziek met
een ecologisch tintje
Het AFF is niet het enige festival dat
de ecologische toer op gaat. Het Afro
Latino Festival in Bree onderneemt al
geruime tijd initiatieven om haar ecologische voetafdruk zo beperkt mogelijk
te houden. En met succes. Vorig jaar
ontving het festival de eerste Groen
event Award uit handen van OVAM.
Volgens Maarten De Ceulaer, ondervoorzitter van Limburg.net, leveren eenvoudige middelen al heel wat op. “Zijn
de dranken milieuvriendelijk verpakt?
Kunnen de mensen hun afval gesorteerd kwijt? Hoe stimuleer je carpooling of het gebruik van het openbaar
vervoer? Denk daarover na en je komt
al een heel eind. Zo werd er een stuk van de festivalweide afgebakend voor een
kippenweide. Op die manier worden heel wat etensresten verwerkt. En vorig
jaar bespaarden we flink wat energie met zonneboilers voor de douches.”

Volkstuintjes in opmars
U hebt groene vingers maar geen tuin? Ai!
U zou dolgraag zelf groenten telen maar
in uw tuin is daar geen ruimte voor? Pech!
Maar niet getreurd: steeds meer steden en
gemeenten richten opnieuw volkstuintjes
in. Even zag het ernaar uit dat ze allemaal
zouden verdwijnen, maar vandaag zijn ze
weer volop in opmars. Geen wonder, want
moestuinieren is prettig, ontspannend,
gezond en weer helemaal in!

“Zo lekker vind je ze niet in de supermarkt!”
In Zepperen, een deelgemeente van Sint-Truiden,
bezoeken we één van de mooiste volkstuinen van het
land. De Waterkuil is een gezamenlijk initiatief van
Limburg.net, de provincie Limburg en stad Sint-Truiden.
In 2006 stelde de stad hier 14 percelen ter beschikking.
Het buurtproject kende echter zoveel succes dat er al
spoedig een wachtlijst was. Daarom besloot de stad
om het terrein tot 28 tuintjes uit te breiden. Vandaag
is De Waterkuil een charmant lappendeken van grote
en kleine moestuinen. Eén ding is meteen duidelijk: dit
is geen gewone volkstuin waarin iedereen maar wat
aanmoddert. Hier wordt met veel overleg en kennis
van zaken op een duurzame, milieuvriendelijke manier
gezaaid, geplant, bemest, geschoffeld en geoogst.

Kringlooptuinieren: in zee met Velt
De Waterkuil maakt deel uit van het project
Limburg.ecologisch, een samenwerking tussen de provincie en Limburg.net. Jean Herbots en Paul Antheunis,
medeoprichters en fans van het eerste uur, nemen ons
op sleeptouw.
“In al onze tuintjes worden de principes van ecologisch
tuinieren toegepast”, zegt Paul. “Hiervoor kunnen we
rekenen op de steun en knowhow van de Vereniging
voor Ecologisch Leven en Tuinieren, beter bekend als
Velt. Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen
zijn uit den boze. Wie eraan twijfelt of je dan wel mooie,
lekkere groenten kunt kweken, moet maar eens komen
kijken en proeven.”
Jean knikt enthousiast: “Eten is weten!”, lacht hij. “Wij
houden de bodem én onze planten in topvorm met
compost van eigen kweek. De compostbakken die we
destijds van Limburg.net hebben gekregen, komen dus
goed van pas!”

Kameraadschap: beter een goede
volkstuinbuur …
De regen die op het dak van de gemeenschappelijke
opslagplaats valt, wordt opgevangen in twee reservoirs
van liefst 12 000 liter. “Voldoende voor de hele tuin!”,
zegt Jean. “In een klassieke volkstuin staat op elk perceel
een tuinhuisje, al dan niet in goede staat. Bij ons is dat
niet toegestaan. Maar goed ook, want nog afgezien van
de mogelijke zichtvervuiling, is het gewoon een verspilling van ruimte! Bovendien bevordert onze gemeenschappelijke opslagplaats het sociaal contact. Terwijl je
materiaal haalt of wegbrengt, sla je vanzelf een praatje
met andere tuiniers. Je leert elkaar beter kennen en er
bloeien spontaan vriendschappen.”
Paul is het daar alvast helemaal mee eens. “Kijk naar ons”,
zegt hij. “Vroeger, toen De Waterkuil nog niet bestond,
kwamen wij nauwelijks met elkaar in contact. We woonden al dertig jaar bij elkaar in de buurt, maar kenden
elkaar alleen van zien!”

Kwaliteit: lekkere oogst en vlijtige
partner
Dat het hier in De Waterkuil allesbehalve een saaie
bedoening is, hebben we intussen al gemerkt. Het is
een voortdurend komen en gaan van tuiniers die elkaar
allemaal hartelijk groeten. Het favoriete gespreksonderwerp? Het weer, uiteraard, én de kwaliteit van de
groenten.
“Zo lekker vind je ze niet in de supermarkt”, verklaart
Jean. “Dat komt omdat wij hier veel oude rassen en minder gebruikelijke variëteiten telen. Die zijn vaak minder
uniform en blijven soms minder lang goed, maar er zit
wel tien keer meer smaak in. Bovendien zijn ze gegarandeerd gezond. Er komt immers geen microgrammetje

chemische rotzooi aan te pas. Alle Truienaars zijn
welkom, maar alleen wie bereid is om ecologisch te
tuinieren, maakt kans op een perceel in De Waterkuil.”
“Wat dat betreft, zijn we onverbiddelijk”, beklemtoont
Paul. “Er zijn genoeg onschadelijke, milieuvriendelijke
alternatieven. Dat die ook echt werken, bewijzen we
hier elke dag. Voor wie groene vingers heeft, is ecologisch moestuinieren een fantastische hobby. Maar je
moet het wel écht graag doen, anders hou je het niet
vol. En weet je wat nóg belangrijker is?” Schaapachtig
schudden we van nee. “Een partner die weet hoe je
verse groenten inmaakt, invriest of droogt!” Jean en
Paul gieren het uit. Die mannen toch!

Uw eigen perceel in
De Waterkuil?
Voelt u het kriebelen? Neem dan contact op met
Chris Vyt van de milieudienst van Sint-Truiden.
Bel 011 70 15 66 of stuur een mailtje naar
chris.vyt@sint-truiden.be. Totaal onervaren moestuiniers kiezen wellicht best voor een kleiner perceel
van zowat 100 m2, maar u kunt uiteraard ook meteen
voor een flinke lap van 200 m2 gaan. Hou er rekening
mee dat er behoorlijk wat tijd in kruipt en dat het
weer wel eens roet in het eten gooit. U twijfelt? Een
kleine rondleiding in buurtmoestuin De Waterkuil
helpt u beslist om de knoop door te hakken. Woont
u niet in Sint-Truiden, dan kunt u voor meer informatie over volkstuintjes in uw buurt terecht bij uw
eigen gemeente of Limburg.net. Bel 011 28 89 89 en
u weet meteen hoe de spit-, hooi- of mestvork in de
steel zit!
Meer informatie:
Limburg.net: francois.jacobs@limburg.net.
Provincie Limburg: sbouchet@limburg.be,
mpeeters@limburg.be

Taxussnoeisel,
een talisman tegen kanker

Breng uw taxussnoeisel
tussen 15 juni en 30 juli
naar het recyclagepark

maak er
uw

punt
van

www.limburg.net

