
 

Al feestend zorgen voor een beter milieu 
Vorig schooljaar deden 47 Limburgse scholen mee aan onze inzameling van kurk. Sluit bij hen aan en help 

ons dit jaar nog beter te doen! 

Beweging.net Limburg, Covida vzw, De Vlaspit vzw en Limburg.net hebben de krachten gebundeld en 

organiseren sinds enkele jaren in heel Limburg een kurkenactie. Kurken worden apart ingezameld en 

gerecycleerd tot isolatiemateriaal. Te weinig mensen zijn op de hoogte dat ze kurken kunnen sorteren. De 

voorbije twee schooljaren zorgden we ervoor dat de bekendheid vergrootte via onze kurkenactie in scholen. 

Naast een zeer goed inzamelresultaat (bijna 250.000 kurken op twee jaar) kregen we bovendien tal van 

positieve reacties op het lespakket. 

Duurzaam omgaan met grondstoffen en afval sorteren komt ongetwijfeld ook aan bod in uw schoolproject. 

Kurken inzamelen past perfect bij deze doelstelling.  

Onze inzamelactie in scholen gaat verder in 2019-2020. Alle scholen van vorig jaar doen zeker opnieuw mee. 

Mogen we dit schooljaar ook op jullie deelname rekenen? 

Doe mee! 

Wat houdt deze actie in en wat verwachten we van je school? 

 Je bezorgt elke leerling voor de herfstvakantie een foldertje. Dit kan 

digitaal of via een papieren exemplaar. De fysieke foldertjes worden 

door ons gratis aangeleverd op formaat A5 (één per leerling). 

 Je plaatst een inzamelbak (zie afbeelding hieronder) tot het einde van 

het schooljaar 2019-2020 op een goed zichtbare plaats in je school: 

bijvoorbeeld in de inkomhal, op de speelplaats onder het afdak, in de 

sorteerhoek … Deze inzamelbak blijft onze eigendom en wordt na 

afloop van de actie terug opgehaald. 

 Je ontvangt van ons ook een educatief pakket zodat leerlingen het 

doel van het inzamelen begrijpen. Dit is geheel vrijblijvend te 

gebruiken in je lessen. (Hoe ziet de cyclus van kurk eruit, van kurkeik 

tot gerecycleerd isolatiemateriaal? Dit wordt met woord én beeld 

uitgelegd op niveau van de leerlingen. En we maken een link met de 

ladder van Lansink over grondstoffengebruik.) 

KJik op de afbeelding om de flyer te 
downloaden 

https://www.beweging.net/images/LIM/docs/kurk_school_2019.pdf
https://www.beweging.net/images/LIM/docs/kurk_school_2019.pdf


Kinderen en alcohol? 

De grootste toepassing van kurk is als afsluitstop voor flessen. Bijgevolg is 

het logisch dat de nadruk ligt op het inzamelen van kurken stoppen. Maar 

ook andere voorwerpen worden ingezameld zoals onderleggers, overschot 

van kurk op rol of kurkisolatie. Er wordt op geen enkel moment 

alcoholconsumptie gepromoot. 

In de achtergrondinformatie gaat het vooral om de cyclus van kurk als 

grondstof. We vertrekken enkel vanuit de vaststelling dat de reeds 

aanwezige kurken als restafval behandeld worden en dat dit anders kan. Als 

een gezin bijvoorbeeld een doosje cava 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.  

Sociale economie 

De inzameling en verwerking van kurken zorgt voor tewerkstelling in 

dagcentra en sociale economieprojecten (bij Covida 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 uw leerlingen ook kennis met de werking van een 

sociaal economieproject. 

Praktisch: 

Als je wil deelnemen, volstaat het om het formulier via deze link in te vullen 

en te verzenden. Inschrijven kan ook nog in de loop van dit schooljaar (tot 

einde voorraad van onze flyers). 

De flyers, het educatief pakket en de inzamelbak worden dan zo snel 

mogelijk geleverd. 

We hopen op jouw medewerking! 

Met vriendelijke groeten 

Bart Bynens 

namens beweging.net 

 

Contact: bart.bynens@beweging.net, 011 29 08 03, 0475 61 18 34 

Bestelformulier ... 

Inzamelbak 

https://www.beweging.net/limburg/regionieuws/30-nieuwsberichten/2671-kurken-in-de-klas
mailto:bart.bynens@beweging.net
https://www.beweging.net/limburg/regionieuws/30-nieuwsberichten/2671-kurken-in-de-klas

