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Van boormachines en haagscharen tot
elektrische schroevendraaiers en hoge-
drukreinigers: net zoals de zolder of de
kelder is het tuinhuis vaak dé plek om
allerlei rommel te stockeren tot je die
ooit nog eens nodig hebt. Maar meestal
komt die ‘ooit’ nooit meer. En dus 
liggen er volgens Recupel 4,8 miljoen
elektrische tuin- en werktoestellen stof
te vergaren in ons berghok. «Een spijti-
ge zaak want die toestellen kunnen nog
heel nuttig zijn», zegt Recupel-woord-
voerster Sara Bentein. «Tuin- en werk-
materiaal bestaat immers uit kostbare
grondstoffen als koper, brons, goud,
aluminium... Sommige van die stoffen
worden almaar schaarser. Vandaar
onze oproep aan alle Belgen om in hun
tuinhuis te kijken welke toestellen ze
naar een Recupel-inzamelpunt kunnen
brengen.»

Famileactiviteit
Volgens opruimcoach Veronique 
Peeters weten veel mensen niet hoe ze
precies aan de opkuis van zo’n overvol
tuinhuis moeten beginnen. «Het be-

langrijkste is om het denkwerk op
voorhand te doen», zegt ze. «Bepaal
eerst en vooral het doel van je tuinhuis-
je: wat wil jij er bewaren en welke 
spullen zijn er ingeslopen die er eigen-
lijk niet thuis horen? Ook niet onbe-
langrijk is om uit te zoeken waar je
naartoe kan met de dingen die je niet
meer gebruikt. Kan je er iemand blij
mee maken, gooi je ze weg of breng je
ze naar een inzamelpunt? Check alvast
de openingsuren van kringloopwin-
kels, containerpark, repair cafés... En
bedenk wie je kan helpen met het ver-
voer van grote stukken. Zorg ook voor
genoeg dozen en zakken voor je afval.»
«Noteer je opruimactie in je agenda en
trek er voldoende tijd voor uit. Mis-
schien kan je er wel een familieactivi-
teit van maken en willen je huisgeno-
ten je helpen? Als je kleine kinderen
hebt, is het mogelijk beter om voor op-

vang voor hen te zorgen of om op te rui-
men tijdens de schooluren, want an-
ders zal je voortdurend gestoord wor-
den. Ook een afhaalmaaltijd is die dag
aan te raden, zodat je geen tijd in de
keuken verliest. Laat je ook niet aflei-
den door je gsm en neem een koekje en
een drankje mee, zodat je niet te pas en
te onpas weer naar binnen moet. Pak 
er ook een notitieboekje bij. De kans is
groot dat er tijdens deze klus andere 
to do’s door je hoofd schieten.»

Nieuwe inrichting
«Als je klaar bent met dat voorberei-
dend werk, haal je de inhoud uit het
tuinhuisje en sorteer je alles: wat gooi
je weg, wat geef je weg, wat hou je bij?»,
gaat Veronique voort. «Als je tuinhuis
leeg is, heb je opnieuw zicht op de be-
schikbare ruimte en de opbergmidde-
len die je al hebt. Probeer bij je nieuwe

inrichting je tuinmateriaal volgens ca-
tegorie bij elkaar te plaatsen. Dat be-
perkt je zoektijd als je later iets nodig
hebt. Koop pas kastjes, rekken en op-
bergdozen als je precies weet hoeveel
je er nodig hebt, wat je erin gaat bewa-
ren en welke maten ze moeten hebben.
Je kiest het best voor stevige metalen of
houten rekken of voor een wandrail-
systeem waarop je legplanken kan
plaatsen. Dat is erg handig want als je
ooit de inhoud verandert, kan je de leg-
planken makkelijk hoger of lager plaat-
sen, of helemaal wegnemen.»

Labelen
«Voor opbergdozen is plastic de beste
keuze. Kartonnen exemplaren gebruik
je beter niet gezien de hoge vochtig-
heidsgraad in een tuinhuis. Doorzichti-
ge boxen hebben als voordeel dat de in-
houd altijd zichtbaar is, al kunnen ze

voor sommigen te druk overkomen. Zij
kunnen kiezen voor ondoorzichtige,
gekleurde boxen. Die ogen minder
rommelig. Label alles en baken de
ruimtes af met tape, zodat later alles
niet opnieuw gaat uitdijen.»
«Om ervoor te zorgen dat alles wat je
niet meer wil bewaren effectief de deur
uitgaat, is het aan te raden om je uitstap
naar het containerpark, kringloopwin-
kel of inzamelpunt in je agenda te note-
ren. Neem ook de tijd om uit te zoeken
waar je opbergmateriaal kan kopen.
Als kers op de taart kan je je opgeruim-
de tuinhuis nog afwerken door hier en
daar een (winter)plantje te zetten. En
bedenk alvast hoe leuk het gaat zijn
om, als het straks weer lente is, al je
tuinmateriaal in één oogopslag terug 
te vinden.»
www.struktuur-po.be, 
www.recupel.be
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OPRUIMCOACH VERONIQUE PEETERS: WEG MET DIE ROMMEL IN JE TUINHUIS!

4,8 miljoen
Belgen hebben

ongebruikte tuintoestellen

ADVERTENTIE

OPRUIMEN
STAP 
VOOR STAP 

• Beslis vooraf wat je wel
en niet in je tuinhuis wil
bewaren.
• Zorg voor voldoende
dozen en zakken voor je
afval.
• Denk na over waar je
met je overtollige/ka-
potte spullen naartoe
kan en hoe je ze naar 
het containerpark of 
inzamelpunt krijgt.
• Plan je opruimactie in
in je agenda en trek er
voldoende tijd voor uit.
• Maak je tuinhuis hele-
maal leeg en sorteer.
Wat hou je bij? Wat gooi
je weg? Wat geef je weg?
• Plaats de resterende
tuinspullen volgens 
categorie bij elkaar. Zo
vind je straks alles in één
oogopslag terug.
• Label alle opberg-
dozen.

In onze tuinhuizen slingeren 
bijna vijf miljoen ongebruikte 
elektrische tuintoestellen rond. 
En dat is jammer, want de
grondstoffen van die apparaten zijn 
perfect recycleerbaar. Daarom 
startte Recupel een campagne om 
ons aan te moedigen dat tuinhuis 
op te ruimen. Maar hoe begin je 
eraan? «Maak categorieën en 
beslis op voorhand wat je wil 
houden en wat niet», tipt 
opruimcoach Veronique Peeters. 
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