
Stook slim!

Groenten en fruit van eigen kweek,  
lekker gezond?

Zonder is gezonder!  
Vermijd het gebruik van pesticiden

BUITEN

✔  Stook niet in open lucht, 
ook geen groenafval.

BINNEN

✔  Gebruik natuurlijke aan-
maakblokjes of kleine houtjes 
om je kachel of open haard mee 
aan te steken. Krantenpapier 
bevat inkt die bij verbranding 
ongezonde rook geeft.

✔  Geef de as van je open 
haard of kachel mee met het 
huisvuil.

✔  Verbrand het juiste hout in 
je open haard of kachel: goed 
hout is droog en onbehan-
deld hout.

✔  Voor de tuin kies je de juiste plant op de juiste plaats. Maak je oprit 
of pad zo klein mogelijk. Waar veel gereden of gestapt wordt, groeien 
geen planten. Een kasseipad met groen tussen de stenen heeft ook 
zijn charmes. 

✔  De hoeveelheid schadelijke 
stoffen verminder je door  
je groenten en fruit voor  
het eten goed te wassen  
én af te drogen.

Je wil te allen tijde vermijden dat dioxines & PCB’s 
neerdwarrelen op de bodem van je kip-penren of de 
gewassen in je moestuin.

Hoe kan je zelf je moestuin of kippenren beschermen? 

De moestuin is weer helemaal terug! Smul jij ook graag 
uit eigen tuin? Met enkele simpele vuistregels zijn jouw 
zelfgekweekte groenten en fruit op en top lekker en gezond:

Hoewel DDT in België al bijna veertig jaar geleden werd verboden, vin-
den we er nog steeds sporen van terug in de natuur en in ons lichaam. 
Ook de pesticiden die we in onze tuin gebruiken missen hun effect op 
het milieu niet, nochtans zijn er heel wat gezondere alternatieven:

Ontdek de 12 andere tips rond slim stoken op www.stookslim.be

Advies voor het eten van eitjes  
uit de tuinen van Menen,  

Wevelgem en Wervik

Vragen?
Vraag je je af of je in de voorzorgszone woont?  
Zit je nog met andere vragen?

Neem contact op met de milieuambtenaar van je gemeente:

Eigen kweek,
lekker  

& gezond?

✔  Menen     
 milieu@menen.be 
 056/529 372

✔  Wevelgem
 milieubeleid@wevelgem.be 
 056/433 457

✔  Wervik
 milieu@wervik.be
 056/952 165

V.U. : Nadine De Smedt, Logo Leieland, Beverlaai 3, 8500 Kortrijk

✔  Omdat commerciële 
fruit- en groentetelers aan 
zeer strenge regels worden 
onderworpen, doe je er niets 
mis mee om je eigen portie 
groenten en fruit af te 
wisselen met dat van de 
fruitboer of supermarkt.

Een heleboel slimme en eenvoudige tips kan je vinden op  
www.zonderisgezonder.be of bij de milieuambtenaar van  
je gemeente.



✔  PCB’s: werden door de 
mens geproduceerd en komen 
van nature niet in het milieu 
voor. Ze vloeiden vroeger in de 
transformator van je koelkast, 
als isolatievloeistof, en zaten 
verder in verf en lijm. Sinds 1985 
verboden in België. Ze komen 
ook vrij door verbranding.

✔  DDT: het meest gebruikte 
insecticide tot het midden 
van de jaren ’60. In de jaren 
’70 verboden in de meeste 
Westerse landen.

✔  Dioxines: komen vrij
bij verbranding en zijn 
schadelijk voor het milieu 
en je gezondheid. Eén 
van de bronnen is de 
schrootverwerkende industrie. 
De industrie wordt ondertussen 
streng gecontroleerd en 
opgevolgd.Toch zijn er ook 
boosdoeners in het eigen 
huishouden zoals kachels, 
sigarettenrook en het ver-
branden van afval in je tuin. 

De kip en het ei:
vragen en antwoorden

De vervuilers  
in een notendop

Twijfel je om kippen te houden?  
Je kan zelf een heleboel dingen doen om schadelijke stoffen 
in eieren te verminde-ren. In deze folder geven we je enkele 
gouden regels en makkelijke tips mee! Niet alleen voor de 
kippenhouder, ook voor de groene vingers die graag eigen 
groenten en fruit kweken. 

Eieren uit eigen tuin:  
“superfood” of te veel verontreinigende stoffen? 

Een ei is een belangrijke bron van eiwitten, vitaminen en mineralen. 
Toch werd in 2003 in delen van de stad Menen het advies gegeven 
geen eieren van eigen kippen te eten. Metingen toonden immers aan 
dat, net als in de rest van Vlaanderen, eieren van scharrelkippen meer 
dioxines bevatten dan eieren uit de winkel. 

Zeven jaar later, in 2010, stelden onderzoekers vast dat jongeren uit 
de regio Menen en Wevelgem lagere gehaltes aan dioxines en PCB’s in 
het bloed hadden dan hun leeftijdsgenoten in de rest van Vlaanderen. Het 
‘voorzorgsprincipe’ van de gemeente had dus zijn vruchten afgeworpen! 

En nu? Vraag jij je ook af of je nu opnieuw eitjes uit de tuin mag eten?  
In 2013 werden opnieuw eitjes en kippenrennen in de tuinen van 
Menen aan een onderzoek onderworpen. Dit keer namen ook enkele 
tuinen van Wervik en Wevelgem deel aan het onderzoek. In een deel 
van de eitjes werden minder dioxines en PCB’s dan voorheen gemeten. 
We zitten op de goede weg en de gemeenten willen blijven inzetten op 
jouw gezondheid. Daarom raden ze de inwoners uit de voorzorgszone 
uit 2003 aan nog een tijd eitjes uit de winkel te verkiezen. De inwoners 
buiten de voorzorgszone die voor eieren uit eigen tuin kiezen, eten 
hiervan best max. 2 eitjes per week.  

Investeren in de juiste voorzorgsmaatregelen  
zal u geen windeieren leggen!

Wat hebben ze met elkaar gemeen?

Alle drie zijn ze erg schadelijk. Dioxines, PCB’s en DDT dalen neer 
op gewassen, dringen in de bodem en vinden zo hun weg 
naar vee, vis en gevogelte. Wanneer de mens op zijn beurt 
dierlijke producten zoals vlees, vette vis, eieren en kaas eet, krijgt 
hij deze vervuilers binnen. Ze stapelen zich op in het vetweefsel 
van je lichaam. Het lichaam raakt ze echter moeilijk kwijt.

Wat doen ze met het lichaam?

Dioxines, PCB’s & DDT verstoren iemands weerstand en 
vruchtbaarheid en kunnen kankerverwekkend zijn.

Wat pikt de kip?
Dioxines, PCB’s en DDT komen terecht op de bodem en 
kunnen zo opgenomen worden door je kippen.

De inrichting van je kippenren kan heel wat voorkomen:

vermijd je het contact 
van je kippen met de 
bodemdeeltjes.

✔  Geef je kippen geen vlees, 
kaasrestjes, vis, charcuterie 
of sauzen. Het zijn immers 
dierlijke vetten die dioxines of 
PCB’s kunnen bevatten.

✔  Wanneer je kippen 
voldoende scharrelruimte 
hebben blijft je grasmat beter 
bewaard. Dit beperkt het 
omwoelen. Voorzie daarom 
zo’n 10 tot 25m2 scharrelruimte 
per kip. Je kan ook je ren in 
twee verdelen: terwijl de dieren 
gebruik maken van de ene helft, 
groeit in de andere helft de 
nieuw ingezaaide grasmat of 
herstelt de oude mat zich.

✔  Kippen pikken graag een 
sprietje mee van grasmaaisel. 
Strooi het goed uit, zo leg je 
een laagje over de bodem en 

Lees alles over de inrichting van je 
kippenren in de online brochure van 
VLACO (Vlaamse Compostorganisatie): 
www.vlaco.be > thuis kringlopen > 
kippen

?
De voorzorgszone? 
Vraag je je af of je in deze zone woont? Voeg je 
straat in op www.menen.be of neem contact op 
met je milieuambtenaar en krijg je voorzorgs-
maatregelen op maat. 

LEEFTIJD IK KIES VOOR EIGEN EITJES IK KIES VOOR EITJES UIT DE WINKEL

ik woon in de voorzorgszone*   Ik woon    buiten de voorzorgszone* Ik volg het advies uit de actieve voedings-
driehoek en beperk mijn cholesterolinname

< 6 jaar Eet geen eitjes van eigen kippen max. /14 dagen max. /week

6 jaar <  < 11 jaar Eet geen eitjes van eigen kippen max. /week max.  /week

 > 12 jaar Eet geen eitjes van eigen kippen max.  /week max.   /week

*De voorzorgszone beslaat slechts een deel van de stad Menen. Wevelgem en 
Wervik vallen buiten de voorzorgszone.

Hoeveel eitjes mag ik nu per week eten?


