UITLEENSYSTEEM GEREEDSCHAP

Een boormachine kopen die je maar 1 keer per jaar
gebruikt, terwĳl die van je buur in het stof ligt, dat is
maar al te gek! In een ruilsysteem kan je gereedschap
van andere bewoners gebruiken, al dan niet tegen
een kleine vergoeding.

VOORBEELD

Via Peerby kan je materiaal
huren en lenen van andere
mensen in jouw buurt.

Minder dure aankoop nodig

Minder stockeerruimte nodig

GEDEELDE
REGENWATEROPVANG- BASSINS

Dankzĳ regenwateropvang zorgen we ervoor dat
kostbaar water niet verloren gaat. Bewoners van de
buurt kunnen hiermee de auto wassen, het toilet
doorspoelen, de wasmachine laten draaien, ...
Hierdoor zal de waterfactuur dalen, en delen we in de
kosten van de installatie alsook het ruimtegebruik.

Lagere waterfacturen

Meer groen

GEDEELDE MOESTUINEN IN DE
BUURT

Moestuinen waar iedereen die wil in kan werken. De
oogst (en overschotten) wordt op een slimme manier
verdeeld zodat niets verloren gaat. Op deze manier
wordt biologisch eten minder duur en makkelĳker
toegankelĳk. Er kan ook gekookt worden met de
gemeenschappelĳk oogst en overproductie zodat
iedereen kan meegenieten.
VOORBEELD

De pluktuin in Delanghestraat is een
initatief van het buurtcomité Heihoek
met ondersteuning van het sociaal huis.

Gezond eten

Meer groen

Goedkoper biologisch eten

SPEELGOEDBIBLIOTHEEK

Een kind dat zĳn speelgoed beu is, ouders die niet
goed weten wat te kopen, ouders die niet graag veel
spullen in huis hebben, ... kunnen terecht in de
speelgoedbib waar je spelletjes voor een vergoeding
leent en daarna weer terugbrengt. Dit drukt ook de
kosten want speelgoed kan best duur zĳn.

VOORBEELD

De Gekkoo Spelbus is een
rĳdende bibliotheek waar
kwalitatief en duurzaam
speelgoed voor kinderen van 0
t.e.m. 12 jaar ontleend kan
worden. De bus staat elke week
op een andere plaats.
Minder afval

Minder dure aankopen

Minder stockeerruimte nodig

HERSTELCAFÉ

Gratis toegankelĳke bĳeenkomsten die draaien rond
het (samen) herstellen. Gereedschap en materiaal om
alle mogelĳke reparaties uit te voeren zĳn er aanwezig.
Er zĳn ook deskundige vrĳwilligers aanwezig met
vaardigheden en kennis die je kunnen bĳstaan met
raad en daad. Je kan er ook gewoon terecht om je
keel te smeren.
VOORBEELD

Repair Café Mechelen is een
gratis bĳeenkomst van De Keeting,
waarbĳ vrĳwilligers en bezoekers
elkaar helpen bĳ het herstellen van
allerhande voorwerpen. Er zĳn drie
categorieën waarrond gewerkt wordt:
kledĳ, fietsen en klein elektro.
Langere levensduur producten
Burencontact

Minder afval

BUURTVARKENS

Varkens zĳn uitstekend geschikt om keukenafval te
verwerken. Als echte omnivoren, kunnen ze per varken
tot 270 kilo stedelĳk afval verwerken dat anders
verloren zou gaan. De varkensmest wordt gebruikt
voor samentuinen, buurtparken, ... Na verloop van tĳd
worden de varkens geslacht en het vlees wordt door
bewoners opgegeten. Zo gaan mensen bewuster om
met hun vleesconsumptie.
VOORBEELD

Het Spilvarken in Gent. De
herintroductie van het varken
in de stad als afvalverwerker,
vriend en helper in de stad.

GFT-afval niet in de vuilnisbak
Burencontact

Gezond eten

Lokale productie en consumptie

KLEDINGBIBLIOTHEEK

In plaats van kleding te kopen, wordt er met een
abonnement gewerkt waarmee je kleding kan huren
voor een bepaalde termĳn.

VOORBEELD

Les ReBelles d'Anvers is een
modebibliotheek die via een uniek
uitleensysteem duurzame mode
aanbiedt. Je krĳgt toegang tot
onuitputtelĳke dressing, je kan nieuwe
merken uittesten en feedback geven
aan de ontwerpers ervan.
Minder afval

Minder dure aankopen

Minder stockeerruimte nodig

KLEDING RUILEN: SWISHING

Ben je uitgekeken op je garderobe en is het tĳd voor
iets nieuws? Ga naar een swishing event waar je
simpelweg dat rode rokje met iemand anders ruilt
voor dat zwarte jurkje!

VOORBEELD

Op de M-Fair Mechelen is swishing ook
steeds een populair onderdeel. Je
schrĳft je op voorhand in om vervolgens
op zoek te gaan naar alle miskopen, tshirts die niet meer passen, dingen die
te klein zĳn, ... in je kast om te ruilen
tegen prachtexemplaren van anderen.
Minder afval

Burencontact

Minder dure aankopen

ETEN DELEN MET BUREN

Deel je kookkunsten met mensen uit jouw buurt. Zo
kom je niet alleen in contact met je buren, je zorgt er
ook voor het voedsel dat je teveel hebt niet in de
vuilnisbak terechtkomt. Deel, proef en geniet!

VOORBEELD

Thuisafgehaald maakt het mogelĳk
om je kookkunsten te delen met
mensen in de buurt. Heb je zelf geen
zin om te koken? Kĳk dan naar het
aanbod en ga op culinaire
ontdekkingstocht in je eigen buurt!

Voedselverspilling tegengaan
Stress verminderen

Burencontact

Gezond eten

BIOLOGISCH ETEN BESTELLEN
BIJ MECHELSE (HOGE)SCHOLEN

Verschillende leerlingen of studenten aan Mechelse
(hoge)scholen, zoals het PTS of Thomas More, krĳgen
onderwĳs in land-of tuinbouw. Wat als zĳ nu eens
groenten en fruit gaan kweken voor de Mechelaars,
zodat zĳ het telen kunnen oefenen, en Mechelaars
lokaal geteeld eten kunnen bestellen of afhalen?

VOORBEELD

StuJardin teelt samen met studenten
groenten, fruit en kruiden en in de
stad om ze ervan te overtuigen dat
stadstuinieren leuk en nodig is. Het is
een stap naar zelfvoorziening en
korte keten. Daarnaast organiseren ze
ook informatieavonden.
Voedselverspilling tegengaan
Gezond eten

Burencontact

Lokale productie en consumptie

VOEDSELBOS

Een voedselbos bestaat voor het overgrote deel uit
planten die eetbaar zĳn. Het is een groene
ontmoetingsplaats waar buren fruit, noten of eetbare
bloemen kunnen oogsten, zonder dat het veel
onderhoud van de buurtbewoners vergt. En de
bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit

VOORBEELD

In het Voedselbos bĳ de basisschool
De Tandem in Sint-Kruis is iedereen
welkom om te snoepen, te leren
of elkaar te ontmoeten. Buurtbewoners,
Natuurpunt en stad Brugge werken
hiervoor samen, om mensen meer in
contact te brengen met de natuur.
Meer groen

Minder luchtvervuiling

Lokale productie en consumptie

Burencontact

VERPAKKINGSVRIJE WINKEL

Zeg vaarwel aan al dat overbodige plastic en afval. In
de verpakkingsvrĳe winkel koop je producten zonder
verpakking en neem je gewoon zelf je potjes, bokalen,
zakken, doosjes, ... mee.

VOORBEELD

Kabas staat voor verpakkingsvrĳ,
lokaal, biologisch en kwaliteit.
Je kan er terecht voor voeding,
onderhoudsproducten en
andere gebruiksgoederen die
helpen om verpakkingsvrĳ te
leven.
Meer buurtwinkels

Minder afval

WEGGEEF-FRIGO

Een openbare koelkast waar je gratis en voor niks
lekker eten uit kan halen. Wat anderen uit de buurt
over hebben, kan je hierin terugvinden tussen
welbepaalde uren. Het is niet alleen een manier om
geen eten te verspillen, maar ook een manier om
mensen die het niet breed hebben een maaltĳd te
schenken.
VOORBEELD

Iedereen mag naar hartelust iets
uit de Freego in Gent halen.

Minder voedselverspilling

WEGGEEFWINKEL

Jouw overbodige spullen (kledĳ, klein elektro,
speelgoed, tapĳten, kleine meubels, ...) breng je
eenvoudig en gratis naar de weggeefwinkel of je kan
er zelf op zoek gaan naar gratis spullen die je nodig
hebt.

VOORBEELD

In Mechelen is er geen weggeefwinkel, maar worden
gratis spullen aangeboden via verschillende
geefpleinen en faceboekgroepen, zoals
geefpleinmechelen.

Minder afval

Minder aankopen

UPCYCLING PLASTIC AFVAL

Plastic afval wordt ingezameld om er een tweede
leven aan te geven als meubilair, speelgoed, ...

VOORBEELD

Het Amsterdamse bedrĳf Plastic Whale
maakt kantoormeubilair van plastic afval
dat ze vissen uit de Amsterdamse grachten
samen met bedrĳven, scholen en burgers.
Zo vechten ze tegen de plastic soup. Is dit
ook een idee om de Dĳle schoon te
houden?
Minder plastic afval

PLOGGING OP REGELMATIGE
TIJDSTIPPEN

Plogging komt van het Zweedse “plogga”, wat een
samentrekking is van 'jogging' (joggen) en 'plocka'
(verzamelen). Met andere woorden, afval rapen tĳdens
het lopen. De beloning? Een propere stad, een betere
conditie en gelukkigere buurtbewoners. Van een winwin gesproken!

VOORBEELD

Plogging Mechelen organiseert
evenementen in verschillende
Mechelse buurten.

Minder zwerfvuil

Burencontact

IK GEEF - DOOS

Kleinere spullen belanden te vaak op de afvalberg.
Met de ik geef-doos kunnen mensen kleine
herbruikbare spullen zoals boeken, speelgoed,
textiel,... die ze niet meer willen, laten ophalen thuis.
Deze spullen krĳgen via de kringwinkel een tweede
leven, in plaats van als vuilnis te worden weggegooid.
Is de doos vol? Dan bel je gewoon het nummer op de
doos en daar komt de fietskoerier al aan om de doos
mee te nemen en een nieuwe doos te geven

Minder afval

Betere dienstverlening afvalophaling

Minder afval voor het containerpark

HUISINRICHTING ALS DIENST

Wat als je tapĳten, verlichtingsarmaturen, stoelen en
tafels, …, kortom alles van gebruiksgoederen in je
huis kon huren voor een bepaalde periode? De
producent staat in voor reparatie en terugname na
gebruik, waardoor ze duurzamere materialen zullen
gebruiken. En jĳ kan na een bepaalde periode een
nieuw interieur aanschaffen, voor een betaalbare prĳs.
VOORBEELD

Ikea neemt nu al meubels en
spullen terug. Ondertussen
verkennen ze de markt om te
kĳken hoe ze dit in de toekomst
schaalbaar kunnen maken.

Minder afval

Meer hergebruik duurzame materialen

BOEKENDEELSYSTEEM

Leen of ruil boeken met je buren. Ben je benieuwd
welke boeken verborgen zitten in jouw omgeving?
Ontdek de verborgen schat aan literatuur en wissel
boeken uit met andere lezers. Dit kan via een online
systeem zoals Bookmine in Antwerpen, maar ook via
weggeefkasten of een ander ruilsysteem.

VOORBEELD

Bookmine: leen boeken bĳ je buren. Ben
je benieuwd welke boeken verborgen
zitten in jouw omgeving? Ontdek de
verborgen schat aan literatuur en wissel
boeken uit met andere lezers.

Burencontact

Minder spullen aankopen

HUREN VAN TOESTELLEN

Huur je wasmachine, je vaatwasser of je
verwarmingsketel, en reken op onderhoud of
reparatie van je toestel wanneer je het nodig hebt.
Onderhoud en reparatie zit inbegrepen in de prĳs die
je betaalt voor het gebruik van het toestel. En omdat
de producent instaat voor het onderhoud en
reparatie, wordt die aangezet om materialen te
gebruiken die langer meegaan.
VOORBEELD

Bĳ Bundles huur je kwalitatieve
wasmachines per wasbeurt. Je kiest
een pakket op maat van je gezin en
Bundles plaatst een state of the art
Miele-toestel bĳ je thuis. Koppel het
toestel aan het internet en je betaalt
per wasbeurt.
Geen afval naar het containerpark
Gemak van herstellingen door leverancier

HERSTELDIENST VOOR
SMARTPHONES EN LAPTOPS

Een smartphone die valt en barst, of een laptop die
plots weigert op te laden; we kennen het allemaal.
Wat als we onze kapotte toestellen zouden kunnen
laten repareren, en ook de technologie zouden
kunnen laten upgraden, in plaats van telkens nieuwe
producten te moeten kopen? Deze hersteldiensten
kunnen mensen ook opleiden om zelf toestellen te
kunnen herstellen.
VOORBEELD

De Gentse herstelwinkel “Kundig Hersteld”
blaast nieuw leven in kapotte laptops en
smartphones. Onherstelbare computers
worden volledig gedemonteerd, en elk
stukje wordt gelabeld en bewaard voor later
hergebruik. Zo wordt de afvalberg kleiner en
de kostprĳs voor herstel goedkoper.
Langere levensduur van producten
Minder afval

AUTODELEN ONDER BUREN

Door samen met je buren gebruik te maken van de
auto kan je de kosten delen en zo flink besparen.
Want een auto staat gemiddeld 96% van de tĳd stil.
En het verminderen van het aantal auto’s lost ook het
parkeerprobleem op.

VOORBEELD

Deel een auto met je buren
via Cozycar. Je maakt duidelĳke
afspraken en zet een kostendelend
systeem op. Als autodeler betaal je
een minimale prĳs en als eigenaar
bespaar je flink.

Minder auto's

Minder luchtvervuiling

Meer parkeergelegenheid

COMMERCIEEL
AUTODEELSYSTEEM

Bedrĳven verhuren hun wagens aan haar leden. De
gebruiker betaalt voor het gebruik van de wagen. De
wagens staan meestal verspreid over verschillende
standplaatsen. Zo heb je altĳd toegang tot een auto in
jouw onmiddellĳke omgeving. Alleen de lusten en niet
de lasten!

VOORBEELD

Met Cambio gebruik je een
wagen wanneer het jou goed
uitkomt. Je hebt een ruime
keuze aan modellen en
standplaatsen. Jĳ rĳdt, Cambio
doet de rest!

Minder file

Minder luchtvervuiling

GEMEENSCHAPPELIJKE KOOK-EN
WASPLAATSEN

Gemeenschappelĳk wonen is een betaalbare en
duurzame oplossing voor bewoners. Mensen kunnen
door bepaalde ruimtes te delen (zoals kook- of
wasplaatsen) volledig privé blĳven wonen, en tegelĳk
ruimte en kosten besparen. Bovendien ontmoet je
gemakkelĳker je buren. Eventueel kunnen bestaande
grotere panden of waardevol patrimonium hierdoor
op een goede manier gebruikt worden.
VOORBEELD

In co-housingproject de Sĳs zĳn 12 appartementen en
één gemeenschappelĳk gebouw met eetzaal, keuken,
wassalon, atelier, bureauruimte, logeerkamer en stille
ruimte voorzien. De bewoners kunnen er levenslang
betaalbaar wonen in een comfortabel en duurzaam
gebouwde woning dankzĳ de erfpacht die ze betalen
voor het gebruik van de woning.
Burencontact

Kosten besparen

GEZONDE LUNCH AAN SCHOOL

Je kan online een gezonde lunch voor je kind
bestellen die de volgende dag op school geleverd
wordt met de fiets. Heb je zelf geen tĳd om
boterhammen te smeren, of op zoek te gaan naar een
broodautomaat, of boterhamdozen steeds af te
wassen? Het wordt allemaal geregeld. En wie weet
kan dit ook met dagverse producten die bĳna gaan
vervallen zodat er geen voedsel verspild wordt.
VOORBEELD

Mr. Lunchbox helpt alle schoolkinderen
aan een gezonde lunch. Je bestelt
online en de lunch wordt op school
bezorgd. Bovendien betaal je een klein
beetje mee aan de lunch van kinderen
in armoede.

Tĳdswinst

Voedselverspilling tegengaan

AQUAPONIC STADSBOERDERIJ

In een aquaponisch landbouwsysteem worden vis en
groenten gekweekt in een gesloten en afvalvrĳe
kringloop. Zo zorgen de uitwerpselen van de vissen
bĳvoorbeeld voor de bemesting van de planten.
Daarnaast worden duurzame technologieën ingezet
om hernieuwbare energie te gebruiken en regenwater
te recupereren of rivierwater te gebruiken.
VOORBEELD

Ferme Abbatoir is een grote
stadsboerderĳ op het dak van de
oude slachthuizen in Anderlecht. Zo
gebruikt het aquaponisch systeem
restwarmte van de slachthuizen voor
de productie van vis, fruit, groenten
en kruiden

Lokale productie en consumptie

Meer groen

BIOFABRICATIE VAN PRODUCTEN

Nieuwe producten zoals lampenkappen kunnen
worden gemaakt op basis van organische materialen
of reststromen van onze voedselketen, zoals
koffiegruis. Op die manier kan design duurzamer
worden en experimenteren designers met materialen
zoals mycelium en algen. Een goede oplossing dus
om de gft-stroom in je vuilniszak te verminderen.
Meer zelfs, je gft wordt de grondstof voor iets nieuw.
VOORBEELD

GLIMPS is een Vlaams ontwerp- en onderzoeksbureau
dat experimenteert met duurzaam design op basis
van aangroeiende natuurlĳke materialen.

Lokale productie en consumptie

Meer groen

COÖPERATIEVE SUPERMARKT

Bewoners besturen en organiseren zelf een
buurtwinkel, zodat zĳ zelf kiezen met welke
producenten ze samenwerken en de kostprĳs van de
producten kunnen drukken omdat winst niet
belangrĳk is. Op die manier kan duurzame voeding
voor veel meer mensen toegankelĳk zĳn, en kunnen
mensen zelf kiezen over wat er op hun bord komt.
VOORBEELD

BEES Coop is een supermarkt gedragen
door burgers die een alternatief willen
bieden tegenover grote klassieke
distributie. Kwaliteitsproducten worden
aan leden aan toegankelĳke prĳzen
verkocht waarbĳ lokale en
seizoensproducten voorrang krĳgen
Meer buurtwinkels

Burencontact

Makkelĳker aan streekproducten geraken

DISTRIBUTIEPLATFORM LOKALE
PRODUCTEN AAN HUIS

Lokaal en seizoensgebonden eten is niet alleen beter
voor de gezondheid maar ook voor het milieu. Om
tĳd te winnen of om minder mobiele mensen te
helpen zit de levering van boodschappen aan huis in
de lift. Wat als we nu eens inzetten op het leveren van
lokale producten aan huis? Om het fileprobleem niet
erger te maken, moeten we kĳken hoe dit kan via een
duurzaam logistiek systeem zoals fietskoeriers.
VOORBEELD

Bĳ Beedrop bestel je bĳ winkels
en landbouwers in de buurt, en
alles wordt gratis thuis geleverd
zonder meerprĳs.

Tĳdswinst

Ouderen langer thuis laten wonen

KLUSSEN BIJ ELKAAR

Een systeem waarbĳ klussers en mensen die iets
willen laten doen in huis elkaar makkelĳk kunnen
vinden. Zo leer je de talenten van de mensen uit je
omgeving kennen en geraakt die lekkende kraan
eindelĳk hersteld!

VOORBEELD

Ben je op zoek naar poetshulp of wil
je meubels in elkaar laten zetten?
Vertel over je klus, bepaal je budget
en WeTasker doet de rest. Je
ontvangt aanbiedingen van Taskers in
je buurt en de klus is zo geklaard.

Burencontact

BUURTBAKOVEN

Iedereen die wil kan gebruik maken van de
gezamenlĳke bakoven om bĳvoorbeeld brood of pizza
te bakken. In de warmte van al dat lekkers leer je
bovendien ook je buren beter kennen en wie weet
kan je met meel van lokaal geteelde granen aan de
slag, of mensen bĳeenbrengen rond lokaal en
duurzaam geteelde voeding
VOORBEELD

Het project Food Connect brengt in Buurtwerk De
Wĳk buurtbewoners samen rond voeding. Hieruit
groeide het idee om een bakoven te bouwen op de
binnenkoer. De bouw en het gebruik van de bakoven
heeft voor Buurtwerk De wĳk een sociale insteek.
Diverse mensen komen samen rond het bouwen en
het gebruik van de bakoven.
Burencontact

GROEPSAANKOOP LEDVERLICHTING

Wist je dat het vervangen van oude lampen en
spaarlampen door LED-lampen evenveel energie kan
besparen op het Mechelse grondgebied als de
energieproductie van 2 grote windturbines? Dat is
een feest voor het klimaat, je portemonnee en je
maakt er je interieur ineens veel hipper mee! En door
die lampen in groep aan te kopen krĳg je de beste
prĳs-kwaliteitsverhouding.
VOORBEELD

De Mechelse burgercoöperatie
Klimaan organiseert
Groepsaankopen LED-verlichting in
het project Led op! en beloont de
wĳk die de meeste LED-lampen
aankoopt met een duurzaam
buurtfeest.
Goedkopere energiefactuur

SAMENHUIZEN

In de meeste samenhuisprojecten heb je een eigen
woning en deel je daarnaast tal van ruimtes en spullen
of toestellen met elkaar. Dit is ook de ideale
woonvorm om je buren beter te kennen, tĳd te delen
of elkaar te helpen met bepaalde klusjes in huis of
tuin. Hiervoor worden vaak grote bestaande panden (
kasteeltjes, molenhuizen of boerderĳen) terug in
gebruik genomen. Zo wordt er gebruik gemaakt van al
aanwezige materialen.
VOORBEELD

Op het Gummarushof in Mechelen is een voormalig
schoolcomplex, Art deco kerk en pastorĳ duurzaam
verbouwd tot 23 woningen en een gemeenschappelĳk
huis. Bewoners delen er ook een binnentuin met
zwemvĳver.

Betaalbaar wonen

Burencontact

SPULLENBIB

Met een spullenbib moet je zelf minder spullen
aankopen en geniet je van een ruim aanbod om zelf
te gebruiken. Buurtbewoners brengen hun weinig
gebruikte, maar toch handige spullen en
gereedschap (elektrisch en handgereedschap,
apparaten, kampeergerei,...) naar de spullenbib en
mogen in ruil daarvoor zelf spullen lenen uit de bib.
VOORBEELD

De Klusbib is een betaalbare en
ecologische bibliotheek voor
werktuigen in Mechelen. Je kan er
allerhande gereedschap voor huis
en tuin ontlenen in ruil voor een
jaarlĳks lidmaatschap.

Minder dure aankopen

Minder stockeerruimte nodig

LOKALE UITLEENPUNTEN VOOR
KLEIN GEREEDSCHAP

Omdat je niet op elk moment een boor nodig hebt of
je bepaald gereedschap maar éénmalig nodig hebt,
bĳvoorbeeld bĳ renovaties, is het een goed idee om
gereedschap te lenen in plaats van het aan te kopen.
Je bespaart ook ruimte want je hoeft dit gereedschap
niet allemaal te stockeren. Hoe kan je op elk moment
van de dag dat jĳ het wil, klein gereedschap
gebruiken?
VOORBEELD

Misschien is het een idee om met lokale afhaalpunten
en/of slimme kasten te experimenteren in de buurt?

Minder dure aankopen

Minder stockeerruimte nodig

UITLEENSYSTEEM VOOR
KINDERSPULLEN

Baby's en kinderen groeien ontzettend snel. Daarom
heb je bepaalde spullen zoals een babybadje maar
een paar maanden nodig. Waarom moet je het dan
aankopen? Een uitleendienst voor spullen is de ideale
oplossing!

VOORBEELD

Happy Kiddo is een online
kledingbib voor kinderen. Je kan
online kiezen en de kledingbox
wordt bĳ je thuis geleverd. Zĳn de
kleren te klein geworden of zin in
iets anders? Elk begin van de
maand kan je ruilen.
Minder dure aankopen

Minder afval

SPULLEN DELEN ONDER BUREN

Misschien ligt je garage vol spullen die je niet
gebruikt maar waar je buur wel handig gebruik van
zou kunnen maken en omgekeerd? Door te ruilen
werk je die rommel weg en kan je gratis genieten van
spullen die je wel nodig hebt.

VOORBEELD

Via Peerby kan je materiaal
huren en lenen van andere
mensen in jouw buurt.

Minder dure aankopen
Burencontact

Minder stockeerruimte nodig

GEEFPLEINEN

Een geefplein is een soort markt, maar dan eentje
waar je niet hoeft te betalen. Breng je nog bruikbare
spullen die je niet meer nodig hebt naar het plein:
speelgoed, kledĳ, kleine meubels, boeken, elektro, ...
Zo kan iemand anders een tweede leven geven aan al
dit materiaal of je vindt zelf spullen die goed van pas
kunnen komen. Geven en delen tĳdens een sociaal
gebeuren waar iedereen terechtkan voor een
gezellige dag.

Burencontact

PUBLIEKE
DRINKWATERFONTEINEN

Gratis drinkwater voor iedereen! Het is niet alleen
gezond maar het zorgt er ook voor dat er minder
plastic flesjes gekocht en gebruikt worden.

VOORBEELD

Ideale plaatsen om drinkwaterfonteinen te hebben
zĳn scholen of sporthallen, want dat zĳn de plekken
waar drankflesjes en blikjes het meeste worden
geconsumeerd.

Minder zwerfvuil

GFT TERUG NAAR DE WINKEL
BRENGEN

Gooi je GFT niet langer in de vuilnisbak maar
verzamel het en breng het naar een winkel in je buurt
zodat deze waardevolle grondstof niet verloren gaat.

VOORBEELD

De winkel Roots verkoopt groenten
en fruit van lokale producenten en
vraagt zĳn klanten om het composteerbare
afval terug te brengen naar de winkel waar
een inzamelingspunt is voor organisch afval.
Dit afval wordt teruggebracht als compost
naar de lokale producenten.
GFT niet in de vuilnisbak

FIETSHERSTELDIENST

Moet je fiets hersteld worden, wil je een fiets huren of
kopen? Ga langs bĳ het fietsherstelpunt in je buurt en
alles rĳdt weer op wieltjes!

VOORBEELD

Bĳ de vzw ’t Atelier kan je je fiets
laten herstellen en tegelĳk
bĳdragen aan de sociale economie,
waarin maatschappelĳk kwetsbare
mensen tewerk worden gesteld.

Langere levensduur van producten
Minder dure aankopen

DEELSYSTEEM ELEKTRISCHE
BAKFIETSEN

Een bakfiets is een milieuvriendelĳk transportmiddel
waarmee je bespaart op brandstof. Het is ideaal om
vrachten of kinderen te vervoeren in de stad zonder in
de file te staan. Maar veel bewoners hebben zelf geen
plaats om een bakfiets te stallen thuis. Je hebt ook
niet constant een bakfiets nodig. Daarom is een
bakfiets delen onder de buurtbewoners de perfecte
oplossing.
VOORBEELD

Bĳ BakfietsdelenRabot begonnen ze
met 1 bakfiets. Als gebruiker betaal
je een kleine bĳdrage, afhankelĳk
van hoeveel je de bakfiets gebruikt.
Die bĳdrage dient voor het
onderhoud en de algemene kosten.
Reservatie gebeurt via de website.
Minder file

Minder luchtvervuiling

Meer parkeergelegenheid

HUURSYSTEEM KINDERFIETSEN

Geen zin om een nieuwe fiets te kopen voor je kind
omdat het er toch te snel uitgroeit? Staat je gang al
vol met fietsjes in afwachting tot het volgende kind
erop kan rĳden? Een uitleendienst voor kinderfietsen
biedt de oplossing! Voor een jaarlĳks lidmaatschap
kan je simpelweg een fiets ontlenen wanneer het jou
best past. Is de fiets te klein? Kom hem omruilen en
klaar is kees!
VOORBEELD

De Fietsotheek is een bibliotheek
van kinderfietsen in Mechelen waar
je voor een kleine bĳdrage per jaar
een fiets kan huren. Je hoeft niet per
jaar gebruik te maken van dezelfde
fiets, maar je kan hem inruilen voor
een groter model.
Minder afval

Minder dure aankopen

ZONNEPARKING ELEKTRISCHE
LAADPALEN

Per wĳk worden er elektrische laadpalen voorzien die
werken op zonne-energie. De bewoners kunnen hier
tegen betaling gebruik van maken.

VOORBEELD

Ecobouwers

Elektrische voertuigen ondersteunen

Minder luchtvervuiling

MODULAIR (VER)BOUWEN

Door met verplaatsbare leef- of woonmodules te
werken, waarin alle voorzieningen aanwezig zĳn,
kunnen de modules hergebruikt worden na een
bepaalde tĳd, wanneer ze niet meer voldoen aan de
noden van de bewoners. Dankzĳ modulaire
bouwtechnieken zĳn woningen ook makkelĳk aan te
passen aan het aantal bewoners.
VOORBEELD

Skilpod zĳn modulaire,
ingerichte wooneenheden die in
verschillende uitvoeringen
beschikbaar zĳn. Huizen kunnen
uitgebreid worden met
elementen die tĳdelĳk gehuurd
worden.
Makkelĳk renoveren

Minder afval

Oppervlakte aanpassen aan de inwoners

BUURTFIETSENSTALLING

Dit zĳn ruimtes waar buurtbewoners goedkoop en
makkelĳk hun fiets kunnen stallen. Bĳvoorbeeld in een
garage, of een leegstaand winkelpand, of een
fietstrommel (foto). Geen zorgen meer over diefstal,
vandalisme of vorst, of het gebrek aan plaats in je
inkomhal thuis.

VOORBEELD

In Antwerpen opende een parkeerbedrĳf
verschillende buurtfietsenstallingen, met
plaats voor ongeveer 18 fietsen en 5
kastjes voor je fietshelm en regenkledĳ.
Bewoners en ook werknemers die in de buurt
werken kunnen een plaats huren voor 7,5 euro
per maand of 22,5 euro per kwartaal.
Meer ruimte in huis

CREA CAFÉ

Bewoners komen samen om te knutselen, of kennis of
materialen van hun hobby’s te delen. Wil jĳ leren van
je buur hoe je naait? Of wil je wel eens een
yogasessie geven aan jouw buren? Dit kan allemaal
op deze ontmoetingsplek.

Burencontact

Meer vrĳe tĳd

Meer activiteiten in de buurt

URBAN MINING

Huizen worden vaak gerenoveerd. In plaats van een
container te huren om het afbraakmateriaal te storten
op de afvalberg, kan bepaald materiaal misschien
geschonken worden aan buurtbewoners die dit
kunnen gebruiken bĳ hun verbouwingen

VOORBEELD

Rotor DC verzamelt sanitair,
kantoormeubels, tegels,
raamkozĳnen, keukentoestellen,
en dakpannen bĳ de afbraak van
woningen, om die dan ter
beschikking te stellen op de
tweedehandsmarkt.
Betaalbaar renoveren/verbouwen

HONDENOPASDIENST

Op vakantie of even geen tĳd om met de hond te
gaan wandelen? Misschien woont er in je buurt wel
iemand die een even grote dierenvriend is als jĳ, en
die met plezier je hond even uitlaat als jĳ er geen tĳd
voor hebt.

VOORBEELD

Met Pawshake vind je
dierenvrienden in je buurt om op
je huisdier te passen. Zo kan je
met een gerust gevoel je vriend
achterlaten in veilige handen.

Buurcontact

VOEDSELOVERSCHOTTEN DELEN
MET MENSEN IN ARMOEDE

Verlies van voedsel betekent verlies van schaarse
grondstoffen die gebruikt worden om het te
produceren. Onze voedseloverschotten kunnen een
veel betere bestemming krĳgen door toegang tot
kwalitatieve voeding te bieden aan mensen in
armoede.

VOORBEELD

Foodsavers is een sociaal
distributieplatform dat
voedseloverschotten van supermarkten
verzamelt en herverdeelt naar armoedeorganisaties en sociale restaurants

Voedselverspilling tegengaan

PLUKTUIN IN DE BUURT

Smullen van lokaal geteelde groenten en fruit, daar
hoef je niet eens een eigen moestuin voor te hebben!
Bĳ de pluktuin kan je terecht voor de lekkerste
producten die je zelf mag plukken. Je hebt zelf de
vrĳheid om te bepalen wanneer het jou goed uitkomt.

VOORBEELD

Op ’t Middenveld in Hombeek kan je zelf je
kraakverse groenten plukken.

Meer groen
Gezond eten

Lokale productie

Burencontact

Minder duur biologisch eten

SLIMME VOEDSELVERPAKKINGEN

Verpakkingen maken het product duurder en
belasten het milieu. Wat als we nu eens slimme
verpakkingen gebruiken die we kunnen opeten of
hergebruiken? Of verpakkingen zonder
houdbaarheidsdatum maar met verklikkers, die ons
laten weten wanneer het eten niet meer houdbaar is?
De houdbaarheid van een product hangt namelĳk af
van de manier waarop je het bewaart, zo wordt veel
eten weggegooid hoewel het nog perfect eetbaar is.
VOORBEELD

Konsign levert niet alleen herbruikbare
verpakkingen aan traiteurs en restaurants,
maar haalt de vuile verpakkingen ook
terug op en zorgt voor schoonmaak en
de levering van nieuwe verpakkingen

Voedselverspilling tegengaan

VOLKSKEUKEN IN DE BUURT

Met biologische groenten en voedseloverschotten
koken vrĳwiligers voor de bewoners van de buurt.
Iedereen die zin heeft kan voor een prĳsje aansluiten
aan tafel. Ook de afwas wordt nadien gezellig samen
gedaan.

VOORBEELD

Elke vrĳdag kunnen
buurtbewoners in de Volxkeuken
in Antwerpen samen genieten van
een gezonde maaltĳd aan een
betaalbare prĳs.

Burencontact

Tĳdswinst

Gezond eten

SLIM SYSTEEM VOOR
HERBRUIKBARE ZAKKEN

Iedereen heeft het wel eens voor, je komt in de
supermarkt en je hebt een zak nodig voor al je
boodschappen terwĳl er thuis een berg herbruikbare
zakken ligt. Dit kan veel slimmer!

Minder plastic

FRIGOMEESTERS

Frigomeesters zĳn bewoners die een opleiding "antivoedselverspilling" hebben gevolgd en meewerken
aan sensibilisering door tips & tricks te geven. Het zĳn
zo een soort ambassadeurs van de strĳd tegen
voedselverspilling. Zĳ verspreiden hun goede
parktĳken onder vrienden, buren, collega's, ...

VOORBEELD

Les maîtres frigo zĳn vrĳwilligers in
Brussel, die voedselverspilling
tegengaan met hun kennis van de
koelkast en haar werking.

Voedselverspilling tegengaan

Burencontact

SYSTEEM VOOR
ROMMELMARKTEN

Verkoop jĳ ook liever de spullen die je niet meer
nodig hebt, tĳdens een garageverkoop of
rommelmarkt, in plaats van ze weg te moeten doen
naar het containerpark? Dat levert niet alleen wat op
in je portemonnee, maar bespaart je ook de moeite
om naar het containerpark te rĳden. Bovendien is het
beter voor het milieu om je spullen een nieuw leven
te geven, en is het ook nog leuk om zo met je buren
bĳ te babbelen. Hoe zouden we dit dus op
systematische basis kunnen organiseren?

Minder afval brengen naar het containerpark
Burencontact

KNUTSELPLEKJES

Plekjes in de buurt waar bewoners kunnen schilderen,
graffiti spuiten, bloembakken tegelen, ... Je kan er
gezellig samenzĳn en elkaar beter leren kennen.

Burencontact

Kunst in het straatbeeld

CARPOOLING SYSTEEM

Er zĳn veel mensen uit de buurt die zich moeten
verplaatsen met de auto voor woon-werkverkeer.
Door passagiers en chauffeurs met elkaar te koppelen
kunnen we ervoor zorgen dat er niet nodeloos veel
auto's rondrĳden. Dit bespaart ons tĳd en geld.

VOORBEELD

Djengo is een sociaal netwerk dat de
mobiliteit op korte en middellange
afstanden wil bevorderen. Het is een
soort Doodle voor carpoolen waarbĳ
gebruikers aangeven of ze passagier of
chauffeur zĳn, en hun bestemming
opgeven. Een app linkt hen aan elkaar.

Tĳdswinst Minder file

Minder uitstoot

GEDEELDE KINDERACTIVITEITEN

Wat als je met buren kan afwisselen om de kinderen
naar hun activiteiten te brengen? Of wat als je om de
beurt op elkaars kinderen kan passen tĳdens de
schoolvakanties? Het bespaart je niet alleen geld van
de babysit, maar levert ook leuke momenten op met
de kinderen en de buren, waarmee je de beurtrol
organiseert. Je kan dit thuis doen, in een school of
andere ruimte die sowieso leeg staat tĳdens de
vakantie. Reken dat je ongeveer 4 dagen gratis
opvang hebt per dag dat je zelf met de kinderen gaat
spelen.
VOORBEELD

Cokido ondersteunt oudergroepen die dit soort
kinderopvang organiseren. Zĳ bieden een gratis
verzekering aan die alles dekt, zodat je je geen zorgen
hoeft te maken over eventuele schade of ongevallen.

Burencontact

DEELSYSTEEM VOOR
(ELEKTRISCHE) FIETSEN

Heb je zelf geen fiets maar wil je hier wel gebruik van
maken? Of heb je nu en dan nood aan een speciale
fiets, zoals een bakfiets, trek- of plooifiets? En
misschien heb je zelf wel een fiets die je kan uitlenen
aan andere bewoners van de buurt. Via een handig
deelsysteem kan iedereen toegang krĳgen tot een
breed gamma van fietsen.
VOORBEELD

Dégage fietsdelen is een
systeem waarbĳ mensen gebruik
kunnen maken van gedeelde
fietsen, vouwfietsen en
bakfietsen als slim en duurzaam
alternatief voor de auto.

Minder file

Minder luchtvervuiling

Meer parkeergelegenheid

GROEPSAANKOOP
ZONNEPANELEN (ALS DIENST)

Door in groep aan te kopen, krĳg je een scherpe prĳs.
Bovendien bespaar je op je energiefactuur op lange
termĳn, door zelf hernieuwbare energie op te wekken,
en zorg je voor een milieuvriendelĳker verbruik. En wat
als we de zonnepanelen nu eens zouden kunnen
huren, zodat de leverancier/producent ook instaat
voor het onderhoud en reparatie, en zeker met
duurzame materialen aan de slag gaat.

Lagere energiefactuur

OVERSCHOTTEN AAN LAGER TARIEF

Dagverse (biologische) producten (broodjes, slaatjes,
groenten, ...) kunnen aan een verminderde prĳs
gekocht worden omdat ze snel zullen vervallen. Het is
beter dat ze op jouw bord belanden in plaats van in
de vuilnisbak.

VOORBEELD

Too Good To Go app. Via de
gratis app kan je het aanbod
van handelaren in je buurt
bekĳken en zo genieten van
eten met een goed geweten.
Ze voorkomen dat goed eten in
de vuilnisbak terechtkomt.
Voedselverspilling tegen gaan

Tĳdswinst

COLLECTIEF AANKOPEN BIOBOEREN

Samen kopen rechtstreeks bĳ boeren van de streek
om de lokale landbouw te ondersteunen. De
consument krĳgt heerlĳke, ambachtelĳke producten
en de landbouwers krĳgen een eerlĳke prĳs. Niet
alleen goed voor de gezondheid maar ook voor de
lokale economie!

VOORBEELD

Bĳ de Buurderĳ kan je online fruit,
groenten, kaas, ... bestellen. Elke week
komt iedereen samen op de Buurderĳ
om de bestelling af te halen en zo ook
de producenten te ontmoeten.

Gezond eten
Tĳdswinst

Lokale productie en consumptie
Burencontact

EETCAFÉ LOKALE OVERSCHOTTEN

Een ontmoetingsplek waar je kan genieten van een
heerlĳke maaltĳd bereid met voedseloverschotten van
lokale supermarkten zoals BioPlanet en Carrefour. Je
zorgt ervoor dat al dit voedsel niet in de vuilnisbak
belandt, en het is goed voor de portemonnee.

VOORBEELD

Instock gaat voedselverspilling tegen
door dit letterlĳk op de kaart te zetten.
Ze halen onverkochte producten op
bĳ Albert Heĳn en andere
warenhuizen. De creatieve chefs
maken er heerlĳke gerechten van die
in het restaurant geserveerd worden.
Voedselverspilling tegengaan

Lokale ontmoetingsplek

GEVELTUINEN MET REGENWATER

Laten we de straten groen kleuren! Dankzĳ
regenwaterrecuperatiesystemen worden geveltuinen
gesproeid zodat er geen water verspild wordt.

VOORBEELD

Het stadskantoor Venlo is de grootste
groene gevel in Europa. De groene
gevel en groene daken functioneren
als de groene long van de stad. De
planten zĳn speciaal gekozen voor
hun effect op de buitenlucht.

Meer groen

Regenwateropvang

BUURTCOMPOSTEERPLAATS

Een omheinde ruimte waar compostbakken staan.
Bewoners kunnen hier hun groente-,fruit- en tuinafval
naartoe brengen zodat dit opnieuw een waardevolle
grondstof wordt die in parken gebruikt kan worden.
Zeker voor bewoners van appartementen of
serviceflats kan dit goed van pas komen. Daarnaast
kan dit ook een ideale plaats zĳn om elkaar te
ontmoeten en een babbeltje te slaan.

GFT-afval niet in de vuilniszak

Burencontact

WEGGEEFKAST

Een kast boordevol spullen die je gratis mag
meenemen. Is je boek uit en heb je het niet meer
nodig? Ben je uitgespeeld met Monopoly? Heb je het
nu wel echt gehad met die ene cd van K3? Leg het in
de weggeefkast en maak er iemand anders blĳ mee!
De kast bevat zo van week tot week een heel ander
assortiment.

Burencontact

Minder aankopen

Minder afval naar het containerpark

SENIOREN MASTERCLASSES

Onze senioren hebben zo veel talenten zoals koken,
breien, naaien, ... Door dit aan de jongere generaties
door te geven kunnen we optimaal inzetten op een
maak-en hersteleconomie. En zo hebben de senioren
een leuk sociaal contact, of kunnen ze nog eens een
kleine wederdienst vragen (zoals een lamp vervangen)
en dus langer thuis blĳven wonen.

Burencontact

Minder aankopen

FABLAB

Een kleinschalige werkplaats waar je gratis gebruik
kan maken van gebruiksvriendelĳke machines om
bĳna alles te maken in hout en kunststof. Je deelt je
kennis met anderen en komt zo ook in contact met
andere bewoners uit de buurt. In ruil voor het gratis
gebruik stel je jouw kennis ter beschikking. Zo kunnen
andere creatieve zielen er ook mee aan de slag!
VOORBEELD

Ko-Lab in Mechelen is een
ontmoetingsplek waar je terechtkan
om samen met anderen te werken
aan allerlei projecten. Het is tegelĳk
een werkplek, atelier,
machinewinkel, kunstenstudio,
leerplek en noem maar op.
Burencontact

SAMEN KOKEN MET OVERSCHOTTEN

Groenten en fruit worden op gehaald bĳ handelaars
uit de buurt, buurtbewoners met een moestuin,
bakkers, ... Met deze ingrediënten kan een lekkere
maaltĳd bereid worden, waar iedereen die wil kan van
meesmullen. Het aanbod is afhankelĳk van wat er
opgehaald wordt maar altĳd even smakelĳk!

VOORBEELD

Sint Pieters Eet: 20 à 30 mensen
komen samen in het buurtcentrum
om samen te koken met
voedseloverschotten en de
gerechten te verorberen.
Deelnemers betalen een vrĳe
bĳdrage.
Voedselverspilling tegengaan
Lokale productie en consumptie

Burencontact

KWEKEN OP KOFFIEGRUIS

Het koffiegruis dat we dagelĳks in de vuilbak gooien,
wordt gebruikt om paddenstoelen op te kweken. Iets
wat we vaak weggooien is eigenlĳk de perfecte
grondstof voor het kweken van voedsel. De
oesterzwammen kunnen gebruikt worden door
bewoners maar ook door restaurants en handelaren in
de buurt.
VOORBEELD

Kopjezwam recupereert
koffiegruis bĳ Brugse
horecazaken en kweekt er
oesterzwammen op. Na de
oogst van de oesterzwammen
wordt het substraat hergebruikt
als compost.
Voedselverspilling tegengaan
Lokale productie en consumptie

VERZAMELPUNT GFT

GFT wordt verzameld zodat het als compost gebruikt
kan worden voor gedeelde moestuinen, de
moestuinen van Rojm, moestuinen van buren, ... Zowel
de groendienst als omwonenden kunnen gebruik
maken van de meststoffen die gegenereerd worden.

VOORBEELD

Operatie Fosfor - Compost Albert: de
gemeente levert het nodige droge
materiaal voor het composteren en de
omwonenden voegen er hun
groenafval en voedingsresten aan toe.
Export van afval wordt verminderd en
er wordt eigen meststof mee gemaakt.
GFT-afval niet in de vuilniszak
Lokale productie en consumptie

MOBIEL RECYCLAGEPARK

Geraak je moeilĳk naar het recyclagepark omdat je
bĳvoorbeeld zelf geen auto hebt? Het mobiel
recyclagepark komt naar je toe zodat je hier je afval
op de juiste manier kan recycleren. Alvorens dit weg
te gooien krĳgen andere bewoners de kans om
spullen te recuperen en ze een tweede leven te
geven.
VOORBEELD

IVAREM komt naar je toe met
een mobiel recyclagepark! Je
kan er terecht voor allerlei
soorten afval zoals hout,
kunststoffen, kurk, metaal, klein
gevaarlĳk afval, ...

Minder afval

Betere dienstverlening

VUL AAN MET EEN EIGEN IDEE
Omschrĳf het idee:

Aan welke noden beantwoordt dit idee?

