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“Ik ruim dagelijks op. Dat zorgt voor
rust in mijn hoofd. Ik laat het niet aan-
slepen. Ik probeer elke dag een kleine
‘opruimwandeling’ te maken door het
huis. Kijk even in elke kamer. Pak hier
en daar iets mee voor in de was, zet je
schoenen op de juiste plaats, leg spul-
len weg... Maar maak bijvoorbeeld ook
elke dag je vaatwasser leeg voor het
slapengaan. Dan kan je in de loop van
de dag alles netjes in een lege machine
zetten. Sorteer ook elke dag je post en
durf weg te gooien wat onbelangrijk is.
Dat alles neemt misschien dertig minu-

ten in beslag, maar je hebt wel elke
avond een opgeruimd huis. Als je het
laat aanslepen en je moet alles op één
dag doen, dan komt er precies nooit
licht aan het einde van de tunnel. Hoe
langer je iets uitstelt, hoe minder goes-
ting je hebt. Dan weet je vaak niet meer
waar te beginnen.” 

“Echt poetsen moet je natuurlijk niet
dagelijks doen. Stofzuigen kan je wat
vaker doen. Maar echt poetsen met em-
mer en dweil, dat kan één keer per
week. Anders word je een slaaf van je
huis en dat is ook niet de bedoeling.” 

Liesbeth Verboven, 
schoonmaakexpert bij Het Poetsbureau

“Maak dagelijks een 
opruimwandeling”

“Toen ik begon met zero waste, was dat
naar aanleiding van een documentaire
over de problematiek van plastics. Ze
gaven bewijzen, maar geen oplossingen.
Ik ben zelf op zoek gegaan en uitgeko-
men bij zero waste-goeroe Bea John-
son. Zij hanteert de vijf r’s: refuse,
reduce, reuse, recycle en rot. De laatste
drie kennen we wel al. Maar die eerste
twee vragen een verandering in mind-
set. Bij ‘refuse’ is het idee dat als je het
niet in huis haalt, je er ook niet vanaf

moet geraken. Zo simpel is het. Zo ben
ik mijn aankoopgedrag gaan aanpas-
sen. Dat is in het begin wat zoeken,
maar al snel merk je dat de vuilzak le-
ger is. ‘Reduce’ is ook belangrijk. Ver-
minder wat je niet kan vermijden. Je
gaat bijvoorbeeld kleren nodig heb-
ben, met de auto moeten rijden of
printerpapier moeten kopen. Maar in-
formeer je en probeer te verminderen.
Iedereen heeft toegang tot het inter-
net, tips zijn overal.” 

Anne Drake, zero waste coach 
en auteur van ‘Eco lifestyle aan de slag!’
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“Volg de vijf r’s”

Het internet staat vol met tips en levens-
wijsheden. Maar welke raad is de moei-

te waard om op te volgen? Wij vroe-
gen aan experts en ervaringsdes-
kundigen naar het beste advies
ooit. Eén dat hun leven veranderde
en dat ze met iedereen willen de-
len, en dat binnen vijf thema’s.
Vandaag: huis en tuin.
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DEEL 2:
HUIS & 
TUIN

Soms is 
het oké om 
er wél gras 
over te laten 
groeien

BESTE 
ADVIES 

OOIT

“Ik probeer mijn kinderen zo zelfstan-
dig mogelijk te maken wat spullen be-
treft. Dat wil zeggen dat ze zelf hun kle-
ren moeten nemen, zelf hun boekentas
maken, hun jas wegleggen... Maar dat
kan pas als alles een vaste plek heeft. Je
kan pas afspraken maken in een geor-
ganiseerd huis. Wij hebben bijvoor-
beeld een bak waar alle koekendozen in
moeten. Die zitten er niet per se netjes
in, maar ze moeten wel in die bak. We
hebben ook kastjes waar iedereen zijn
muts, handschoenen, zonnebril en sjaal
in legt.”

“Een andere routine is dat mijn kinde-
ren ’s avonds hun agenda en hun brood-
doos uit hun boekentas moeten halen.
Daar hebben we hard op moeten oefe-
nen. In het begin is dat met streepjes en
beloningen en bij de ene gaat dat snel-
ler dan bij de andere. Ik moet ze tegelij-
kertijd ook niks anders aanleren. Maar
zo leren ze wel verantwoordelijk te zijn
voor hun spullen.”

“Wel belangrijk: pick your battles. Je
kan ze niet alles aanleren. En de ene
dag gaat het ook beter dan de andere.
Relativeren is daarom van belang.”

Nele Colle, 
opruimcoach

“Zorg dat alles een 
vaste plaats heeft”
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“Spullen hebben een grote impact op
het milieu. Toch is er bewuster mee
omgaan vaak eenvoudig. Het begint
met de vraag of je iets echt nodig hebt.
Spullen die je niet zo vaak gebruikt,
kun je goed delen of lenen. Of tweede-
hands kopen. Door spullen slimmer te
ontwerpen, ze langer te gebruiken, ze
te delen en ze te repareren als ze stuk
zijn, kan je dus heel wat milieuwinst
boeken. Waarom een boormachine
aankopen als je die toch maar vijf keer
per jaar nodig hebt? Uit onderzoek
blijkt dat die gemiddeld maar 13 minu-

ten in zijn leven gebruikt wordt. Ge-
reedschapsbibliotheken voor werk-
en tuinmateriaal zijn daar de ideale
oplossing voor. Voor mijn kleine
stadstuin van enkele vierkante
meters heb ik geen persoonlijke gras-
maaier nodig. Die zou slechts ruimte
innemen in mijn veel te kleine
berging en de grootste tijd van het
jaar stilstaan. Door een lidmaatschap
van een gereedschapsbib heb ik dus
een driedubbele troef: ik bespaar geld,
ik bespaar ruimte en ik spaar het kli-
maat.” 

Barbara Janssens, 
coördinator De Transformisten 

“Word lid van een 
gereedschapsbib”

.Morgen: Geld

“Een van de grootste valkuilen bij het
bouwen is dat mensen niet goed begrij-
pen hoe de sector werkt. Mensen be-
grijpen niet dat het soms chaos is. In de
bouw heb je altijd met verschillende
partijen te maken en dat is een puzzel
die in elkaar moet passen. En er zullen
altijd wel kinken in de kabel zijn. Vaak
zorgt dat voor een sneeuwbaleffect.” 

“Daarnaast zijn veel aannemers tech-
nisch heel sterk, maar soms niet altijd
de snelste op het gebied van mails en
communicatie. Als ze het heel druk
hebben, kan het dus zijn dat ze niks

laten weten. Maar jaag je daar niet te
fel in op. Bereid je daarop voor en ga er
op een rustige manier mee om. Het is
een mentale klik die je moet maken,
zeker bij mensen die van nature erg ge-
structureerd zijn. Wil je toch iets meer
zekerheid? Bel dan enkele dagen op
voorhand, maar ga de aannemer niet
stalken. Dat kan averechts werken.
Weet dat het mogelijk is dat er toch
niemand komt opdagen of dat die per-
soon te laat is. Wanneer je die mentale
klik hebt gemaakt, zal je veel minder
stress hebben.” 

Bart Appeltans, 
interieurarchitect

“Bouwen of renoveren? 
Jaag je niet op”

“Voor veel mensen is het een extreme
visie, maar toch wil ik een oproep doen
om (delen) van je gazon niet te maaien.
Voor wie een strak afgereden gazon ge-
woon is, is het een mentale klik. Maar
het is echt een win-winsituatie. Ener-
zijds heb je minder werk, want je moet
minder maaien. Anderzijds zit je ook
met minder maaisel. Dat moeten veel
mensen vaak naar het containerpark
brengen. Of ze gooien het in de natuur,
maar dat is volgens de letter van de wet
sluikstorten. En eigenlijk ben je dan
een stuk natuur simpelweg aan het om-
vormen tot een netelveld.”

“Het zorgt er ook voor dat je allerlei
beestjes in je tuin gaat vinden die hem
als leefgebied gaan gebruiken. En dan
heb ik het niet over de beestjes die voor
overlast zorgen, maar wel bijvoorbeeld
sprinkhanen en vlinders. En als je het
slim aanpakt, ziet je tuin er niet onver-
zorgd uit. Maai bijvoorbeeld wel een
pad naar je tuinhuis of laat gewoon een
cirkel in het midden staan. Dan is het
zelfs nog creatief.” 

Wim Veraghtert, 
Natuurpunt

“Maai een 
stuk van 
je tuin niet”

“De twee schoonmaakmiddelen waar-
mee je bijna het hele huis kunt poetsen
zijn afwasmiddel en schoonmaakazijn.
Enorm goedkoop en beiden
multi-inzetbaar. Afwasmiddel is een ge-
weldige ontvetter en kan als allesreiniger
gebruikt worden voor het schoonmaken
van de keuken, dweilen van vloeren, vieze
randen in het bad, vette lichtknopjes ...
Heb je een olie- of vetvlek in je kleding
gekregen tijdens het koken? Beetje afwas-
middel erop en spoelen onder de kraan!”

“Schoonmaakazijn is zo mogelijk nog
multifunctioneler. Het ontvet, neutrali-
seert geuren, ontkalkt en helpt bij lichte
schimmelvorming. Je kunt er de badka-
mer, het toilet en koelkast mee schoon-
maken. Ik gebruik het om de waterkoker
te ontkalken, stinkende sportkleding in
te weken, de vaatwasser en wasmachine
mee schoon te maken en de ramen
streeploos mee te zemen. Ook is het een
prima wasverzachter en vlekkenmiddel
voor kalk-, roest-, cement-, rode wijn-,
schimmel-, fruit-, mosterd-, modder- en
urinevlekken.”

Zamarra Kok, 
huishoudexpert

“Maar twee 
middeltjes 
nodig”

“De vakantie is voorbij en dus zit
voor veel mensen het buitenseizoen
erop. En dan beginnen ze hun terras of
balkon te verwaarlozen. Doe dat niet.
Blijf er werk in steken en zorg dat het
’s avonds zo gezellig mogelijk is. Zet de
tuinstoelen nog niet weg, zorg voor
wat ornamentjes, kussens, plantjes ...
Dan kan je ’s avonds toch buiten gaan
zitten en is dat een compensatie voor
de hele dag hard werken.”

“Maar doe dat bijvoorbeeld ook op
het werk: zorg dat het daar ook wat ge-
zellig is. Neem een plantje mee en zet
het op je bureau, dan heb je toch wat
‘groen’ om op uit te kijken. Het is een
klassieker, maar de sanseveria doet
het daar altijd goed. Het is een plant
waar je quasi nooit naar moet omkij-
ken. Je krijgt ze bijna niet dood. Een
sanseveria kan zeker een week zonder
water als je eens op verlof gaat en ook
ver weg van het raam doet die plant
het nog altijd goed. Andere kantoor-
toppers zijn de vlinderorchidee of een
graslelie.” 

Marc Verachtert, 
tuinexpert

“Ruim je 
terras nog 
niet op”
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“Door spullen langer te 
gebruiken, ze te delen en 
ze te repareren als ze 
stuk zijn, kan je heel wat 
milieuwinst boeken”


