
SCOUTSKAMP 
ZERO AFVAL  

Een scoutskamp zonder één gram afval? Ja 
hoor, dat is mogelijk! Wat als we de hoeveelheid 
geproduceerd afval van een scoutskamp 
analyseren en die hoeveelheid verminderen door 
het vinden van alternatieven? 

  

 De welpen van de scoutsgroep William Schreiber in Dion bij Beauraing gingen deze uitdaging tijdens 
hun vorige zomerkamp met succes aan. Vijf leiders, hun 38 welpjes een team van toezichthouders 
gingen aan de slag. Ze kregen hulp van een paar gemotiveerde ouders. 

HOE DEDEN ZE DAT?   
Eerst werd nagedacht over het afval in het algemeen en mogelijke alternatieven. Er werd gekeken waar 
in de scouts het meeste afval wordt gemaakt: bij het knutselen en spelen, bij het wassen en poetsen en 
bij het eten. 

VOOR KNUTSELEN EN SPELEN:    
Voor het knutselen besloot men oud papier te hergebruiken en potloden te gebruiken in plaats van 
stiften. Voor het spelen werd op de “vuile” dag, waarbij tijdens het eten van spaghetti ieders handen op 
de rug worden gebonden, de vuilniszakken vervangen door (afwasbare!) borden.
  
VOOR WASSEN EN POETSEN: 
Om afval te vermijden bij het wassen en poetsen werden eerst recepten verzameld die vervolgens in 
“Do It Yourself” workshops werden gegoten. Ze leerden iedereen bijvoorbeeld zelf harde zeep maken, 
zodat niet elke welp zijn eigen –meestal in een plastic fles verpakte- zeep moest meebrengen.

  

WE ONDERNEMEN ACTIE!  WE ONDERNEMEN ACTIE!  

ZIJ DEDEN HET AL!  ZIJ DEDEN HET AL!  



VOOR HET ETEN  
Drie keer per dag eten maken: daar wordt het meeste afval mee geproduceerd -maar daar valt dus 
ook de grootste winst te boeken! Alles wat droog en niet bederfelijk is, werd gekocht in bulkwinkels 
(die een percentage gaven voor kampaankopen). Alle verse producten (bv. groenten, fruit, vlees, 
melk, yoghurt, kaas, enz.) werden ingeslagen bij kleine producenten in de omgeving van het kamp. 
Daarenboven leerden ze melk pasteuriseren en yoghurt maken. 

Dat is toch allemaal véél duurder, denk je? Niet persé. Als je in grote hoeveelheden koopt, moet je 
niet betalen voor de verpakking. De kwaliteit is beter en het eten voedzamer: qua budget komt het 
ongeveer op hetzelfde neer. 

Bovendien help je, door rechtstreeks bij boerderijen te kopen, plaatselijke producenten en is het vaak 
goedkoper omdat je de tussenhandelaar(s) vermijdt.  
Bovendien steunt de Waalse overheid de aankoop van Waalse producten met een subsidie.  
Voor het beheer van organisch afval kan je kippen of een varken meenemen naar het kamp, de compost 
aan een boer geven om zijn dieren te voeren of een kuil graven om alles op te vangen. 

TIPS & ADVIES VOOR JONGEREN DIE WILLEN STARTEN:   
In de eerste plaats moet het hele team gemotiveerd zijn, want een zero-afvalkamp vergt een goede 
organisatie vooraf. Het is aan te raden dat tenminste één lid van het team een zero-afvalopleiding 
volgt. Een van de leden van scoutsgroep William Schreiber volgde de opleiding “Ik begin mijn eigen 
zero-afvalkamp”.

Het is belangrijk om van tevoren onderzoek te doen om boerderijen en winkels in de buurt te vinden 
die goede producten in bulk en tegen een lage prijs hebben. Op het platteland is het makkelijk, want 
daar zijn overal boerderijen. Een beetje op voorhand bestellen is aangeraden, omdat boerderijen 
normaalgezien niet gewend zijn grote hoeveelheden te leveren.  
Ook belangrijk: een groot aantal bewaardozen van verschillende formaten om te gebruiken bij 
de boodschappen. Ga zeker eens langs bij de frituur: daar kan je vaak grote ‘mayonaise-emmers’ 
recupereren.  
Je hebt een goed en gemotiveerd team nodig dat zich bewust is van het afvalprobleem, want het kopen 
en bereiden van verse, lekkere en gezonde producten vraagt meer voorbereidingstijd en er zijn vele 
handen nodig om het werk te vergemakkelijken.  
Het is ook belangrijk om alle kinderen ruim vóór het kamp bewust te maken van het zero afval-thema, 
met spelletjes en activiteiten. Ook een aanrader is de hulp in te roepen van gemotiveerde ouders. 
Zij kunnen je voorbereidingen verlichten door bijvoorbeeld koekjes, broodsmeersels of zelfgemaakte 
confituur te maken. 
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HEB JE WAT HULP NODIG? HIER ZIJN WAT SITES OM JE OP WEG TE HELPEN: 
 
• Tips en praktische informatie over duurzaam op kamp via Leefmilieu Brussel 
• Beperk afval en vermijd afval op kamp   
• Workshops, evenementen en conferenties over zero afval met Zero Waste Belgium 
• Getuigenis: de jeugdbeweging over zero afval 
• Informatie over bulkproducten via Recht Van Bij De Boer 
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HET IS AAN JOU!  HET IS AAN JOU!  

https://leefmilieu.brussels/themas/duurzaam-consumeren/duurzame-evenementen/jeugdbeweging-duurzaam-op-kamp
https://www.opkamp.be/beperk-afval-op-kamp
https://www.opkamp.be/vermijd-afval
https://www.zerowastebelgium.org/nl/
https://www.farm.coop/nl/jeugdbewegingen-zero-waste/
https://www.rechtvanbijdeboer.be

