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In elk Info’zine van 2019 
laten we je kennismaken 
met OogstStraten, het 
platform voor de lokale 
voedselstrategie van 
Hoogstraten.

Samen met producenten, 
handelaars en 
consumenten willen 
we evolueren naar 
duurzaam voedsel. 

Ontdek alle initiatieven op 
www.oogststraten.be.
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• Friterie De Jachthoorn 

 Salad in a jar
 In Friterie De Jachthoorn haal je een 

heerlijke salade zonder afval. Je hebt 
de keuze uit verschillende salades 
die kraakvers worden gepresenteerd 
in een glazen bokaal. Voor de bokaal 
betaal je slechts 2 euro waarborg. 
Laat hem de volgende keer gewoon 
opnieuw vullen of lever de pot terug 
in. De salade met dressing wordt 
zorgvuldig én doordacht in de bokaal 
gestapeld: even schudden en klaar! 
100% smaak, 0% afval!

• Delhaize Hoogstraten  

 Herbruikbare 
 groenten- en fruitzakjes
 Vorig jaar schafte Delhaize de 

plastic zakjes aan de groenten- 
en fruitafdeling af. Sindsdien 
zijn enkel papieren en katoenen, 
herbruikbare zakjes beschikbaar. 
Ook in Hoogstraten wordt deze 
omschakeling goed onthaald. “De 
klanten reageren positief”, zegt 
Jan Van de Peer. In de toekomst 
hoopt Jan nog op zakjes van 
verschillende formaten, want voor 
kleinere hoeveelheden zijn de 
huidige papieren zakken te groot. 
Ondertussen werkt Delhaize ook aan 
andere initiatieven: appels in karton 
of bananen zonder plastic wordt 
eerder regel dan uitzondering.

• Special Fruit 

  100% 
 gerecycleerd karton
 Verpakking- en afvalvermindering 

behoort tot de topprioriteiten binnen 
het duurzaamheidsbeleid van Special 
Fruit. Sinds 2018 gebruikt Special 
Fruit  niet langer bedrukte, witte 
kartonnen dozen maar enkel nog een 

neutrale bruine doos, gemaakt van 
100% gerecycleerd karton. Ook in 
andere verpakkingen gebruiken ze 
zoveel mogelijk gerecycleerd karton 
en proberen ze het gebruik van 
schadelijke inkt en bleekmiddelen 
te verminderen. Met deze switch 
bespaart Special Fruit 40 ton plastiek 
op jaarbasis. Waar ze niet meteen 
een alternatief kunnen voorzien 
voor plastiek, doen ze toch aan 
plastiekvermindering. Binnen het 
bessengamma werken ze nu met 
‘topseal’, een gekleefde folie die 
de plastieken deksels als sluiting 
vervangt. Per potje levert dit 20% 
minder plastiek op. 

Wat kan je thuis zelf doen? 
Van 2 tot en met 6 september vindt 
internationaal de ‘Zero Waste Week’ 
plaats. De volgende vier maatregelen 
kan je gemakkelijk zelf thuis toepassen:
1. Weiger: zeg neen tegen plastic 

rietjes, tasjes, folie, … Laat ingepakte 
komkommers, broccoli of paprika’s 
links liggen en kies bewust voor de 
niet verpakte exemplaren. 

2. Verminder: gebruik herbruikbare 
tassen en kies voor navulbare 
verpakkingen.

3. Hergebruik: gebruik het plastic dat 
je al hebt opnieuw. Werp niet alles 
klakkeloos weg. Breng spullen naar 
de kringloopwinkel of het Repair Café 
en gun ze een tweede leven.

4. Recycleer: recycleer wat je niet 
kunt weigeren, verminderen of 
hergebruiken. Maak er een sport 
van om zo weinig mogelijk afval te 
produceren.

Verander één gewoonte totdat het een 
automatisme wordt. Daarna start je met 
een volgende actie. Kleine stapjes, die 
grote sprongen vooruit maken.
Kadertje: Duurzame tip van de maand: 

LOKALE VOEDSELSTRATEGIE

Afvalvermindering betekent in de eerste plaats minder 
wegwerpmaterialen gebruiken. Dat hebben we zelf perfect 
in de hand. Eén gouden regel: wat je niet in huis haalt, kan 
ook niet bij het afval belanden! Zorg er dus al in de winkel 
voor dat je geen wegwerp mee naar huis neemt. Handelaars 
en ondernemingen in Hoogstraten trekken meer en meer de 
duurzame kaart. Maak kennis met enkele initiatieven:

Bezoekerscentrum 
De Klapekster  

Bye bye 
petfles
De Klapekster verkoopt niet langer 
gekoeld water in petflessen. Je 
kan er wel een navulfles kopen (of 
meebrengen) en je bent uiteraard 
meer dan welkom om deze in het 
bezoekerscentrum te vullen met 
kraantjeswater. 

‘De wegwerpflessen én ook 
de plastic rietjes gaan er 
onherroepelijk uit.’ zegt Marc 
Clijmans, vrijwilliger bij De 
Klapekster.


