
 
 

Leerlingen zamelen kurken in en sparen ons milieu 

Beweging.net Limburg, Tevona vzw, De Vlaspit vzw en de afvalintercommunale Limburg.net hebben 

sinds vorig jaar de krachten gebundeld en organiseren al meer dan een jaar in heel Limburg een 

kurkenactie. Kurken worden apart ingezameld, gesorteerd door de deelnemers van het dagcentrum 

Tevona en gerecycleerd tot isolatiemateriaal  en  bodembedekkingsmateriaal in de plantenkweek in 

het sociaal economiebedrijf de Vlaspit.  

Elk jaar komt er 480 ton kurk (stoppen en onbewerkte kurk) terecht bij het restafval. Spijtig, want 

deze kurk kan immers een nieuw leven krijgen. Door kurk apart in te zamelen zorgen we niet enkel 

voor hergebruik van dit materiaal maar ook voor sociale tewerkstelling in de regio. 

5 ton kurk 
Bij de opstart ongeveer een jaar geleden was ons doel om minstens 1 kurk per Limburger (ongeveer 4 
ton) in te zamelen. Met een totaal van ruim 5 ton hebben we niet alleen 9,5 ton CO² bespaard, maar 
ook onze doelstelling ruimschoots gehaald. Omgerekend naar het aantal ingezamelde kurken 
stoppen overschrijden we daarmee de kaap van 1 miljoen stuks. 
 
Via Tevona is in 2017 het aantal ingezamelde kurk verdubbeld ten opzichte van 2016. Bij Limburg.net 
zien we een stijging van gemiddeld 100 naar 300 kg per maand na de lancering van onze actie in 
december 2016. 
 
Limburgse scholen 
Nu willen we onze kurkenactie uitbreiden naar scholen zodat er nog minder kurk bij het restafval 
belandt. Met hulp van onze Limburgse leerlingen moeten we dit resultaat het komende jaar minstens 
kunnen evenaren en liefst nog beter doen. 
We nodigden alle Limburgse basisscholen uit om deel te nemen. Duurzaam omgaan met 
grondstoffen en afval sorteren komt ongetwijfeld al aan bod in ieder schoolproject. Kurken 
inzamelen past perfect bij deze doelstelling. 
 
De deelnemende scholen ontvangen van ons ook inhoudelijke achtergrondinformatie die ze kunnen 
gebruiken in de lessen.  
 



In de achtergrondinformatie gaat het vooral om de cyclus van kurk als grondstof. Dit wordt met 
woord én beeld uitgelegd op niveau van de leerlingen. En we maken een link met de ladder van 
Lansink over grondstoffengebruik. Zo begrijpen de leerlingen het doel van het inzamelen van kurken. 
Het is hierbij op geen enkel moment de bedoeling om de consumptie van alcoholische dranken te 
stimuleren of te promoten. De start van deze kurkenactie gebeurt vlak voor het eindejaar, een 
periode wanneer traditioneel meer knallende kurken deel uitmaken van het gezinsleven. Ook de 
niet-alcoholische kinderchampagnes worden vaak afgesloten met een kurk. 
We vertrekken vanuit de vaststelling dat de reeds aanwezige kurken als restafval behandeld worden 
en dat dit anders kan. Als een gezin een doosje wijn koopt, is het vandaag vanzelfsprekend dat de 
kartonnen doos bij papier en karton gesorteerd wordt en de glazen fles gaat terug naar de winkel 
(statiegeld) of verdwijnt in de glasbak. De kurken stop belandt nog teveel bij het restafval, terwijl de 
reflex die er voor het karton en glas wel al is niet wordt toegepast voor de kurk. We willen dat kurk 
sorteren ook een automatisme wordt en dat jongeren ook stilstaan bij duurzaam omgaan met 
materialen. 
 
Sociale economie 
De inzameling en verwerking van kurken zorgt voor werkgelegenheid voor mensen met een 
beperking of langdurig werklozen (bij Tevona en De Vlaspit). Dit wordt ook opgenomen in de 
levenscyclus van de kurk die door leerlingen wordt ingezameld. Zo krijgt deze actie niet alleen een 
duurzaam en ecologisch karakter, maar maken de leerlingen ook kennis met de werking van een 
sociaal economieproject. 
 
21 scholen 
Op dit moment engageerden al  5.600 leerlingen van 21 Limburgse scholen uit het lager 
onderwijs  zich om deel te nemen aan onze  kurkenactie. 
Eén van hen is de Vrije Basisschool Rooierheide in Diepenbeek. Directeur Freddy Goorts: “Dit project 
past perfect in het Cosmogolemproject ‘Dromen van een betere wereld’. De bouw van de 
Cosmogolem wordt gekoppeld aan kleine initiatieven in de klas waarbij kinderen werken aan 
projecten die onze planeet beter en gezonder maken.” 
Meester Danny van het zesde leerjaar vult aan: “Onze klas zal zelf in kleine groepjes van 3 à 4 
leerlingen de lagere leerjaren van onze school informeren over deze kurkenactie.” 
 
De deelnemende scholen ontvingen deze week alle info en een eigen inzamelbak. Maar voor de 
andere Limburgse scholen is het nog niet te laat om deel te nemen. Ze kunnen na de kerstvakantie 
nog aansluiten! Aanmelden kan via www.beweging.net/kurkinscholen. 
 
Ondertussen bereidt men zich in de regio’s  Leuven  en West-Vlaanderen ook voor om aan te sluiten. 
Via een brede bekendmaking hopen wij  ook  scholen in ander regio’s warm te maken en zo nog veel 
meer CO²uitstoot te besparen en samen met onze kinderen mee te werken aan ons milieu. 
 
Meer info:  
www.facebook.com/kurkinscholen 
beweging.net Limburg: Carien Neven, 0473 88 51 12 / Bart Bynens, 0475 61 18 34 
Limburg.net: Ilse Luypaerts, 0472 99 41 48  
De Vlaspit: Sonia Coppers, 0475 32 12 69  
Tevona: Tom Peters, 011 23 48 12 
 

 
 

http://www.beweging.net/kurkinscholen
http://www.facebook.com/kurkinscholen


Achtergrondinformatie 
 

Resultaten inzameling 
 

 2016 2017 (*) 

Ophaling via Tevona 564 kg 1138 kg 

Ophaling via Limburg.net 2603 kg (**) 3817 kg 

Totaal 3167 kg 4955 kg 

Getallen op basis van cijfergegevens De Vlaspit, berekend op basis van tijdstip van aanlevering van de 
kurk bij Recycork. 
 
(*) geen volledig jaar, telling van 01.01.2017 tot 15.12.2017 
(**) ophaling januari-oktober 2016: 938 kg; ophaling november-december: 1665 kg. Tijdens de 
eerste tien maanden van 2016 gemiddeld ongeveer 100 kg per maand, in de laatste twee maanden 
800 kg per maand. Aandeel hiervan als gevolg van onze inzamelactie is niet exact meetbaar, maar de 
stijging in die periode is significant genoeg om te besluiten dat we ruim boven 5 ton opgehaald 
hebben sinds de start van de campagne. 
 
 

Tevona vzw 
 
Tevona ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking. Zij bieden een sterk 
gedifferentieerd zorgaanbod met betrekking tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd. Het streven naar 
kleinschaligheid, een regionale spreiding en een soepele overgang tussen de verschillende vormen 
van ondersteuning zijn hiertoe belangrijke troeven. 
De initiatieven van Tevona situeren zich in meerdere gemeentes in Midden- en Zuidoost-Limburg. De 
centrale diensten zijn gehuisvest in Hasselt. Directie, stafdiensten en administratie bieden 
ondersteuning en een dienstverlenende omkadering aan de diverse initiatieven. 
 
 

De Vlaspit vzw 
 
Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel dat zich richt op mensen die moeilijk 
geïntegreerd geraken op de gewone arbeidsmarkt. De Vlaspit streeft naar een evenwicht tussen de 
sociale en de bedrijfseconomische context. 
In de vzw Opleiding en werkervaring is de voornaamste doelstelling, het tijdelijk tewerkstellen van 
langdurig werklozen waarbij doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt de prioritaire doelstelling is. 
De vzw sociale werkplaats omvat een kaarsen- en kurkatelier, een groen- en poetsdienst en een 
eetcafé De Heerlyckheid. Daarnaast doet De Vlaspit ook energiescans. 
Recycork is kurkgranulaat, afkomstig van gerecycleerde kurk, dat gebruikt wordt voor isolatie in de 
bouw en voor andere toepassingen. Recycork is een netwerk voor kurkrecyclage bestaande 
uit partners uit de sociale economie en voorzieningen voor personen met een handicap, die 
samenwerken met gemeenten, intercommunales en bedrijven. 
 
 

  

http://www.recycork.be/nl/partners


Deelnemende scholen 
 

School Gemeente 

GO! basisschool Het Kleine Atheneum Hasselt 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Kievit Hasselt 

Basisschool De Horizon Zonhoven 

Vrije lagere school Berkenbos Heusden-Zolder 

basisschool De Schans-De Luchtballon Heusden-Zolder 

BS Wonderwijs Alken 

Vrije Lagere School Paleis Diepenbeek 

Methodeschool De Loep Diepenbeek 

Vrije Basisschool Rooierheide Diepenbeek 

VBR Diepenbeek 

Basisschool "de Bolster" Neerharen (Lanaken) 

Basisschool De Griffel Maasmechelen 

Stedelijke basisschool Dilsen Dilsen-Stokkem 

Vrije Basisschool Floor en Tijn Opglabbeek 

G.V. Basisschool Meeuwen-Gruitrode 

G.V. Lagere school Klim-Op Meeuwen-Gruitrode 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Meeuwen-Gruitrode 

Vrije Lagere School de boomgaard Maaseik 

BuSO Sint-Jansberg Maaseik 

VZW KBT Sint-Lutgart Tongeren 

De Horizon Hamont-Achel 

 


