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Inzamelactie schadelijke pesticiden in 280 containerparken in Vlaanderen
Zaterdag 21 april in 280 containerparken in Vlaanderen
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en de Vlaamse
Milieumaatschappij houden op zaterdag 21 april een grote inzamelactie voor pesticiden. Onder het motto
‘Tuinieren zonder pesticiden. Kleine daad, schoon resultaat!’, roepen ze de Vlaming op om schadelijke
pesticiden binnen te brengen bij een containerpark in de buurt. In ruil ontvangen ze een gratis
voegenborstel.
Tuinieren zonder pesticiden. Kleine daad, schoon resultaat!
Pesticiden zijn schadelijk voor mens en milieu. Ze komen in de waterlopen terecht en tasten het grondwater
aan. Zo bedreigen ze het water waaruit drinkwater gemaakt wordt. Sinds 19 juli 2017 is het bovendien
verboden om nog langer producten op basis van glyfosaat te gebruiken voor het bestrijden van onkruid,
ongedierte of schimmels in de tuin, op het terras of op de oprit.
Uit onderzoek van de VMM blijkt dat 21 procent van de Vlamingen al is overgeschakeld op alternatieven en dat
32 procent helemaal geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. En van de 47 procent die wel nog pesticiden gebruikt,
is de helft bereid om over te stappen op alternatieven. Om de Vlaming een extra duwtje in de rug te geven,
lanceert de Vlaamse Milieumaatschappij de campagne ‘Tuinieren zonder pesticiden. Kleine daad, schoon
resultaat!’.
Op zaterdag 21 april krijgt elke Vlaming de kans om lenteschoonmaak te houden in het tuinhuis of de garage, en
restjes of volledige verpakkingen van pesticiden binnen te brengen in een containerpark in de buurt. 280 parken
nemen deel. In ruil krijg je een handige voegenborstel (zolang de voorraad strekt) en in sommige
containerparken geven Velt of Vlaco tips en gratis workshops over het gebruik van je voegenborstel.
Aandacht voor alternatieven
Tegelijk wil de VMM met de campagne de aandacht vestigen op de vele alternatieven. Want een tuin of terras
onderhouden zonder schadelijke hulpmiddelen is perfect mogelijk. Er is de voegenborstel waarmee onkruid
tussen de tegels weggeveegd of weggekrabd kan worden. Bladluizen verdwijnen door er water op te sproeien
en paardenbloemen in je gazon steek je vlot uit met een onkruidsteker.
Op de website www.mijngifvrijetuin.be geeft de VMM per type tuin – stadstuin, grote tuin, moestuin of
speeltuin – concrete tips & tricks over onderhoud zonder gebruik van schadelijke producten.

Perscontact VMM:
Katrien Smet, k.smet@vmm.be, tel. 053 72 65 73, GSM 0473 99 28 70

