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UITWISSELING EN DEBAT: DUURZAAMHEID EN AFVAL
We geven je hier een overzicht van wat besproken werd tijdens de sessie, de verschillende meningen en de belangrijkste 
besluiten. 

INLEIDING

Momenteel is ‘duurzaamheid en klimaat’ een belangrijk thema voor jongeren. Iedere week komen in verschillende ste-
den jongeren op straat met de eis voor een beter klimaatbeleid. Ook voor KSA is het thema duurzaamheid belangrijk. 
Heel vaak krijgen jongeren de vraag wat ze nu al doen voor een beter klimaat? Dat is ook een beetje de vraag die wij stel-
len. Wat doen jullie al binnen de KSA voor een beter klimaat? Wat vind je als groep belangrijk dat de koepel doet en wat 
zie je voor jezelf haalbaar? 

STELLINGEN

We gingen aan de hand van stellingen op zoek naar jullie mening rond het thema duurzaamheid. Jullie konden per stelling 
kiezen tussen akkoord, niet helemaal akkoord en niet akkoord. We hebben vier thema’s gekozen uit de brede waaier aan 
thema’s die onder duurzaamheid vallen: afval, voedsel, mobiliteit en aankoop. 

AFVAL

 * Als KSA-groep moet je het goede voorbeeld geven en afval sorteren om je leden te leren dat dit 
belangrijk is.
Iedereen is akkoord:

 - Dit is praktisch ook belangrijk, de ophaling gebeurt niet als er verkeerd gesorteerd is.

 - Leiding zijn = opvoeder zijn, het voorbeeld tonen.

 - Met de leden wordt er beter gesorteerd dan met leiding onderling.

 - Een groep heeft al eens een spel gespeeld rond sorteren met de leden van het 1ste tot 4e  leerjaar.

Bijvraag: Welk systeem hanteert je KSA qua afvalbeleid? Plaatsen jullie dit buiten, gaan jullie naar het container-
park, laten jullie een container komen … 

 - Extra betalen voor grote containers, wel per soort gesorteerd.

 - Kleine restafvalcontainers van de gemeente, aparte PMD-zakken en een gratis ‘betaalkaart’ voor het 
containerpark.

 - In voorzieningen van de school waar de KSA-groep gevestigd is.

 * Als leden van KSA afval op het grond gooien, spreek ik hen hierover aan als leid(st)er.
15 akkoord en 1 niet helemaal akkoord:

 - Dit wordt gedaan, je ziet het alleen niet altijd.

Bijvraag: We kregen onlangs een mailtje binnen van de Stichting Noordzee en de Waddenvereniging dat er bij 
een beach clean-up KSA-ballonnen gevonden waren in de waddenzee. Van de meeste ballonnen (niet enkel KSA 
natuurlijk) vinden ze over het algemeen alleen nog het touwtje (gemiddeld 3 per meter kustlijn). Ze vragen dan 
ook om te stoppen met ballonoplatingen zodat het milieu niet onnodig belast wordt. Hoe vinden jullie dat de koe-
pel daartoe best kan sensibiliseren. 

 - Er zijn geen groepen aanwezig die dit doen. Er worden wel veel ballonnen gebruikt, ter decoratie en in 
spelen maar deze worden niet opgelaten.
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 * Als KSA- groep vinden wij het belangrijk om deel te nemen aan zwerfvuilacties.
3 akkoord, 11 niet helemaal akkoord en 2 niet akkoord 

 - Dit is goed voor onszelf, voor je imago en de buurt.

 - Je krijgt een vergoeding voor deelname. 

 - Dit wordt soms georganiseerd vanuit de jeugdraad.

 - Er is eerst een interne stimulans nodig om het eigen afvalbeheer correct te doen voordat we ons mengen 
in dergelijke acties.

 - Het wordt niet gepromoot. Extra promo (vanuit de gemeente) zou veel doen, zonder dat daarvoor een 
vergoeding moet gegeven worden. Je kan ook zelf de eerste stap zetten naar de gemeente, met de vraag 
om zo’n actie op te zetten.

 - Vinden de leden dit wel leuk? Bij een groep die dit als eens deed wel.

 * In elke KSA-groep moet er een afvalverantwoordelijke zijn. 
10 akkoord, 5 niet helemaal akkoord, 1 niet akkoord 

 - Eén verantwoordelijke is niet echt nodig. Het is meer een gedragen verantwoordelijkheid en attitude.

 - Er is soms wel een lokaal- of afvalverantwoordelijke die het buitenzetten van afval, naar het container-
park rijden, zorgen dat er vuilniszakken zijn … als taak heeft. Op kamp is er ook soms een afvalverant-
woordelijke.

 - Eén groep is een Werkgroep Duurzaamheid aan het opstarten.

 * Is er nog extra ondersteuning nodig rond het thema afval?
 - Dit komt vooral vanuit de gemeentes. Er is echter veel verschil tussen gemeentes in hoe de afvalstroom 

gefaciliteerd wordt.
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VOEDSEL

 * Op kamp gooi je alle restjes onmiddellijk in de vuilbak
10 niet helemaal akkoord, 6 niet akkoord 

 - Restjes gooi je best weg om ongedierte te mijden.

 - Restjes kunnen hergebruikt worden, bv. als vijfde maaltijd, om de volgende dag soep van te maken …

 - Twee groepen hebben een ‘restjesdag’ op kamp.

 - Ongeopende producten kan je doorgeven aan voedselbanken en dergelijke.

 - Droge voeding en andere zaken die nog in de verpakking zitten, komen bij een groep na het kamp in een 
voedselkoffer voor de leiding tijdens het jaar.

 - Een groep heeft een verantwoordelijke die de (houdbare, verpakte) resten bijhoudt.

 - Ook in en aan de KSA-lokalen komt er ongedierte door de etensresten (muizen).

 - Een put maken voor organisch afval is oké maar het is niet goed om er gebakken vlees en dergelijke in te 
gooien. Dit hoort bij de restafval.

 * Op kamp moet er minstens een veggiedag/maaltijd zijn. 
2 akkoord, 9 niet helemaal akkoord, 5 niet akkoord 

 - Er zijn vier KSA-groepen die een veggiedag hebben. Soms wordt er twee keer per dag vlees gegeten (’s 
middags en ’s avonds). Sommigen vinden dit wat van het goede te veel. 

 - Je kan veggiemaaltijden gemakkelijk goedkoper maken dan maaltijden met vlees.

 - Een aangekondigde veggiedag roept vaak weerstand op. Een verdoken veggiedag of -maaltijd valt echter 
niet op.

 - Er wordt op gelet om niet te veel vlees aan te kopen (ongeveer 250g per persoon).

 - In spaghetti (bijvoorbeeld) is het gemakkelijk om er extra veel groenten in te verwerken, zodat de leden 
het ook niet meteen doorhebben of zich eraan storen.

 - Vlees is ook een bron van energie en kracht, wat wel van pas komt op een kamp dat sowieso al fysiek 
lastig is.

Bijvraag: Letten jullie bij de samenstelling van het kampmenu op de seizoensgebonden producten? 

 - Niet echt…
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 * Als KSA-groep  kiezen we voor duurzame producten ook al zijn deze producten wat duurder.
3 niet helemaal akkoord, 13 niet akkoord 

 - Een kamp is al kostelijk genoeg. Individuele consumenten kunnen dit misschien maar voor jeugdbewegin-
gen telt vooral de prijs.

 - De vraag naar duurzaam consumeren is er niet vanuit ouders of leden. Pas als het kapitaal er zou zijn, zou 
erover nagedacht kunnen worden.

 - De plaatselijke bakker of beenhouwer worden soms wel verkozen boven groothandel. Voor de rest wordt 
vooral naar supermarkten zoals Colruyt gegaan. 

 - Tip: er wordt tot ongeveer €400 gesubsidieerd van de Waalse overheid om bij lokale handelaren te ko-
pen.

 * Op kamp is het niet meer dan normaal dat iedereen verplicht een herbruikbare brooddoos en drinkfles 
moet bijhebben, we delen immers geen zakjes of PET-flesjes uit.
5 akkoord, 9 niet helemaal akkoord, 2 niet akkoord 

 - Een drinkfles is wel belangrijk, een brooddoos wordt minder vaak gedaan. Vooral de broodzak zelf wordt 
gebruikt. 

 - Plastiek zakjes en andere verpakkingen worden voorzien door de KSA-groep voor zij die geen brooddoos 
hebben. Het is geen evidentie om zelf brooddozen te voorzien.
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MOBILITEIT

 * Als KSA-groep vinden we het belangrijk om gebruik te maken van het openbaar vervoer, vb. wanneer 
we op kamp gaan.
10 akkoord, 4 niet helemaal akkoord, 2 niet akkoord 

 - De oudste leden gaan met de fiets, de leiding vooral met de auto (die sowieso al nodig is op kamp), de 
jongste leden met de (privé-)bus.

 - Bagage wordt vroeger afgezet en meegenomen in de camion. Dan moet dat niet mee op de trein.

 - Op de laatste dag is het bezoekdag en komen ouders de leden ophalen.

 - Een groep werkt met een wegbeschrijving voor ouders om hun kind af te zetten.

 - Een groep neemt met 150 man de trein en heeft hier nog geen problemen mee gehad, ze hebben ook al 
bussen van TEC (Waalse De Lijn) gehuurd. 

 - Tegenwoordig zijn er goedkope groepstarieven bij De Lijn.

 - Groepen gaan vaak ver op kamp maar dicht op ledenweekend. Voor de weekends kunnen de ouders hun 
kinderen dan zelf voeren. Daar kan een carpoolregeling gefaciliteerd worden.

 * Als KSA is het onze taak om ouders aan te sporen om hun kinderen op een milieuvriendelijke manier 
naar KSA te laten komen.

 - Ze komen meestal met de fiets. Verder is het niet echt onze taak om ouders daarop te wijzen. Zeker voor 
jongere leden is het vaak niet doenbaar om zelfstandig te komen.

 - Bij één groep is het vanaf 14 jaar verplicht om naar de activiteit te komen met de fiets, met fluo en licht-
jes. Dan zijn ze ook mobiel om tijdens de activiteit op verplaatsing te gaan.

 * Als leiding kom je met de fiets naar de activiteit, dat hoort bij een voorbeeldfunctie uitoefenen.
13 niet helemaal akkoord, 3 niet akkoord 

 - Dat is qua afstand gewoon niet mogelijk in sommige (grote) gemeentes.

 - Bij een groep komt leiding zoveel mogelijk met de fiets, vooral om zelf ook mobiel te zijn tijdens de activi-
teiten. Er wordt enkel met de auto gekomen om groot materiaal te vervoeren.

 - Voor vervoer dat nodig is bij evenementen wordt de brandstof vergoed, maar niet om naar de activiteit 
te komen. Dit lokt weleens discussie uit.

 * Als KSA-groep is het belangrijk om de auto zo min mogelijk te gebruiken.
7 akkoord, 9 niet helemaal akkoord

 - Als alles heel dichtbij is, lijkt het normaal dat je met de fiets of te voet komt.

 - Een groep heeft een eigen camionette om het aantal andere voertuigen te beperken.

 - Veel leiding heeft ook geen rijbewijs maar het is geen schande dat leiding met de auto komt.

Vraag: hoe doe je het kamp met slechts 1 auto? Op een weide zonder voorzieningen, heb je al gemakkelijk 3 
auto’s nodig voor alle foerage (inclusief water). Je kan er ook op letten bij de kampverkenning om een weide te 
kiezen met bepaalde voorzieningen (bv. de boer die zelf water levert, een watertoevoer van bij de boer tot op de 
weide …)
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AANKOOP 

 * Als KSA-groep willen we geen gebruik maken van wegwerpbekers, borden en bestek
4 akkoord, 11 niet helemaal akkoord, 1 niet akkoord 

 - Wegwerpbekers zijn gewoon gemakkelijk, ook voor spelletjes. Het spaart veel tijd en moeite om bekers 
niet telkens te moeten afwassen.

 - Wegwerpmateriaal is uit den boze bij ons. Zelfs op bezoekdag worden ouders gevraagd om eigen gamel-
len en dergelijke mee te nemen. Afwassen gebeurt in een beurtrolsysteem.

 - Dit wordt soms op evenementen gebruikt. Als er herbruikbare bekers worden voorzien (vanuit gemeente 
of andere organisatie), worden deze wel gebruikt.

 - Het wordt een stinkende plakboek als er niet meteen afgewassen wordt. Opnieuw kan dit in sommige 
lokalen weer ongedierte aantrekken.

 - Wegwerpmateriaal is een thema dat wel leeft. Sommigen zijn er hard tegen, maar wegens het gemak 
wordt het nog steeds gekocht en gebruikt.

 * Als KSA-groep is het soms beter om materiaal te lenen van een andere jeugdbeweging of een uitleen-
dienst dan onmiddellijk alles nieuw te kopen. 
8 akkoord, 8 niet helemaal akkoord

 - Er wordt geleend van de naburige KSA

 - Uitleendienst van de stad en de provincie worden beiden gebruikt. Soms is dit materiaal echter wat brak. 
Daarom wordt er overwogen om zelf materaal te kopen.

 - Voor sommige materiaalstukken wordt er een oproep rondgestuurd naar de ouders (bv. voor een party-
tent).

 - De zekerheid van kwaliteit van het materiaal is de voornaamste reden om het zelf te kopen. Bv. eigen 
tenten vs. tenten huren van andere jeugdbewegingen.

 - Vanaf het materiaal “van KSA” is, wordt er vaak minder goed voor gezorgd. In andere groepen werkt dit 
net omgekeerd. 

 - Eigen materiaal vereist wel goed onderhoud. Voor sommige groepen is dit te veel moeite of een te grote 
kost.
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