
• Met een antireclamesticker weer je advertentiebladen  
 en/ of reclame uit je bus.

• Vermijd overtollig verpakkingsafval.

• Kies voor vaste planten, struiken en hagen die lang-
 zaam groeien en geef ze voldoende ruimte. Ze leveren
 veel minder snoeisel en ander tuinafval op. Je tuin
  vergt bovendien minder onderhoud.

• Het grootste deel van je groente-, fruit- en tuinafval
 kun je perfect zelf composteren. Het resultaat is een
 uitstekende natuurlijke meststof en bodemverbeteraar. 

• Snoeihout kun je hakselen. Gebruik de snippers als
 bodembedekking in borders of laat ze composteren. 

• Met dikkere takken leg je snel een takkenwal aan die
 je jaarlijks aanvult. Zo breng je structuur in je tuin en
 geef je kleine dieren een goede schuilplaats. 

• Verse, soepele takken vlecht je tussen paaltjes tot een 
 vlechtscherm of een natuurlijke bladcontainer.

Vuurtje in de tuin? 
Niet toegelaten!

Kies voor een gezond alternatief
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Preventie

Sorteren is prima. Preventie is perfect!
Je kunt een berg afval voorkomen door afvalbewust te le-
ven en te tuinieren. De volgende tips zetten je alvast op 
het goede spoor.

Meer info over verbranding in open lucht 
vind je op

www.stookslim.be
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Praktisch: 
sfeerverwarmers, 
bbq’s en kampvurenWat zegt de wet?

Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico’s.  
De rook is het grootste probleem.  
Die is ongezond, vervuilt de lucht en zorgt voor  
geurhinder. 

Preventie
VUURTJE STOKEN IS VERBODEN!

De Vlaamse milieuwetgeving 
(Vlarem) is duidelijk: afval 
verbranden in open lucht 
is voor iedereen verboden. 
Het verbod geldt niet alleen 
voor het verbranden van 
papier, plastic, piepschuim, 
autobanden en andere 

Als je hout verbrandt bij het gebruik van een sfeerverwar-
mer of BBQ, of om een kampvuur aan te maken, dan mag je 
enkel voldoende gedroogd hout gebruiken. Vochtig snoei-
hout en ander nat tuinmateriaal leveren immers veel meer 
rook op. Doordat de temperatuur relatief laag blijft, bevat 
die rook ook veel meer schadelijke stoffen.

DROOG EN ONBEHANDELD

Gevernist, geverfd of geïm-
pregneerd hout mag je nooit 
verbranden. Hetzelfde geldt 
voor triplex, vezelplaat en 
alle andere samengestelde 
houtproducten. Dit soort af-
val kun je kwijt op het recy-
clagepark van je gemeente. 
Om een vuur aan te maken 
gebruik je klein aanmaak-

hout of aanmaakblokjes die 
je in de winkel kunt kopen. 
Gebruik geen krantenpapier, 
benzine, brandspiritus of 
paraffineblokjes. Hou ook 
rekening met de weers-
omstandigheden en de 
windrichting. Je kunt beter 
niet stoken bij windstil en 
mistig weer.

Blijf in de buurt!
 
Laat een kampvuur nooit onbewaakt branden of smeulen. 
Je weet maar nooit. Gun het vuur ook de tijd om vanzelf 
te doven. Let extra op als er kinderen in de buurt zijn. Een 
ongeluk is gauw gebeurd.

Voor de verwijdering van alle afvalstoffen bieden de 
Vlaamse gemeenten milieuvriendelijke oplossingen aan. 
Denk maar aan het recyclagepark, de kringwinkel en  
de verschillende selectieve huis-aan-huisophalingen.  
Bovendien kun je heel veel afval makkelijk voorkomen.

KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF

Door zorgvuldig te sorteren 
zorg je ervoor dat het groot-
ste deel van je afval een 
nieuw leven krijgt. De rest 
wordt verwerkt in speciale 
afvalverbrandingsinstallaties 
met geavanceerde rookgas-

zuivering en energierecupe-
ratie. Zo is zelfs je restafval 
nuttig.

rommel, maar ook voor het 
verbranden van biomassa-
afval zoals gft, houtafval en 
groenresten. De milieuwet-
geving voorziet wel enkele 
specifieke uitzonderingen. 
Deze kan je terugvinden op 
www.stookslim.be.

Het gebruik van een sfeer-
verwarmer of barbecue is 
wel toegelaten.


