
 

 

 

 

 

De handelaars van Stalingrad-Lemonnier geven afval een tweede leven 

Het afval van handelaars met de fiets ophalen, gezamenlijk beheren en beter sorteren om het een 

tweede leven te geven: dat is het project van Stad Brussel, de handelaarsvereniging STALEM en 

Groupe One (een organisatie die zich bezighoudt met de transitie naar duurzame economie). Het 

concept werd al enkele weken geleden uitgewerkt en ondanks de beperkingen van de lockdown 

werpt het nu zijn vruchten af. Naarmate de lockdown wordt versoepeld krijgt het ook meer 

deelnemers: een tiental handelaars zullen dan vrijwillig meedoen. Hun afval zal worden ingezameld 

en opnieuw ingezet.   

Op 9 maart jongstleden hebben Stad Brussel, de handelaarsvereniging STALEM en Groupe One het 

proefproject voor een gezamenlijk beheer van afval in de wijk Stalingrad-Lemonnier opgestart. Tijdens 

de lockdown gingen twee voedingwinkels en de vereniging Anneessens 25 vrijwillig van start met de 

optimalisatie van hun afvalstoffen. Het wordt met de fiets opgehaald en beter gesorteerd, om 

vervolgens opnieuw nuttig te worden gebruikt.   

‘De wijk Stalingrad-Lemonnier is een dynamische en bruisende wijk van de Stad Brussel. Door samen 

hun afval te beheren, geven we de handelaars van Stalingrad-Lemonnier concrete oplossingen. Het 

afval wordt met de fiets opgehaald en verzameld in een daarvoor speciaal geopend Stedelijk Logistiek 

Centrum. Zo wordt de wijk netter, staan er minder vuilniszakken in de straten en kan het merendeel 

van het opgehaalde afval opnieuw worden ingezet. Voedingswaren die nog geschikt zijn voor 

consumptie worden naar de sociale restaurants in de wijk gebracht. Zo wordt ook een meer circulaire 

economie voor de wijk opgezet’, benadrukt Zoubida Jellab, schepen van Openbare Netheid en Zero 

Waste.  

Deze eerste elf proefweken leveren bemoedigende resultaten op, ondanks de uitdagingen die deze 

bijzondere lockdownperiode met zich meebrengt. Drie organisaties namen deel aan de test. 359 

zakken van 80 liter (308 restafvalzakken en 51 pmd-zakken), 240 bakken van 30 liter organisch 

materiaal, 88 m3 karton en papier en 676 houten of plastic kratten kregen een nieuw leven. Ook 

werden 32 onverkochte dozen met voedingswaren voor consumptie herverdeeld. Dit komt overeen 

met 1.302 roze 80 literzakken minder op straat.  

‘De handelsvereniging STALEM heeft met Net Brussel een overeenkomst gesloten, en wil de handelaars 

ervan overtuigen mee te doen, in de hoop zo de vuilniszakken van de stoepen te houden. Een 

engagement dat de positieve gevolgen van een duurzame economie in de verf zet. De handelaars 

worden begeleid door een Groupe One-coach om het sorteren in de handelszaken te optimaliseren 

door verschillende praktische containers te gebruiken (bakken, emmers, zakken enz.). Afval wordt zo 

een waardevolle stof op zoek naar een tweede leven via verschillende herwaarderingskanalen. Ons 

motto: “Hier heeft afval waarde. Samen voor een schone wijk.”’, verklaart de heer Layachi, voorzitter 

van de handelaarsvereniging STALEM.  



Deze nieuwe positieve dynamiek voor afvalterugwinning, aangestuurd door de handelaars, is nu goed 

op gang. Tussen eind januari en het begin van de lockdown werd niet minder dan 70 uur gespendeerd 

aan opleiding en ondersteuning bij het sorteren en het beheer van de middelen. 

‘Het pilootproject is een succes. Het is de eerste stap om alle handelaars uit de wijk een doeltreffende 

dienst te bieden. Het project wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd. Zo zullen nieuwe 

mogelijkheden worden voorgesteld voor de herbestemming van grondstoffen, zoals het hergebruik of 

de bewerking van olieblikken en plastic kratten. Zodra dit proefproject succesvol is afgerond, zal de 

dienst worden aangeboden aan alle bedrijven in de wijk. Dit project is dus zeker ook interessant om in 

andere wijken toe te passen’, besluit Zoubida Jellab.  
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