
CARNAVAL 2018

Samen voor  
de schoonste  
stoet van’t land.

Met deze tips 

wordt carnaval 

ook voor ons dit 

jaar een feest.



Carnaval 2018

EEN FEEST 
VOOR IEDEREEN?
Het zijn maar een aantal krantenkoppen van het 
afgelopen jaar. Over provinciegrenzen en carnavals
verenigingen heen, tonen ze dat carnaval niet voor 
iedereen een feest is. De afvalberg die elk jaar wordt 
achtergelaten en het opkuiswerk dat carnaval met zich 
meebrengt, zorgen voor heel wat ongenoegen. 

Begrijp ons vooral niet verkeerd, ook wij vinden carnaval een fantas-
tisch feest en een mooie traditie die zeker moet blijven behouden. 
Waar wij voor pleiten, is een properder carnaval. Daar willen we samen 
met jullie, carnavalsverenigingen en gemeenten, onze schouders 
onder zetten.

En we staan gelukkig niet alleen, er worden al heel wat goede 
initiatieven ondernomen. In dit magazine vindt u inspirerende voor-
beelden uit binnen- en buitenland en een heleboel praktische tips  
voor een schoner carnaval. 

Laten we er samen het Schoonste feest van maken! 



biologisch afbreekbare verpakking gevonden. 
Maar als je dan kijkt naar de kostprijs en de 
ecologische voetafdruk, dan stel je vast dat 
het toch geen goed alternatief is.”

ALS STAD WILLEN WE HET 
GOEDE VOORBEELD GEVEN.
“Zo hebben we vorig jaar geëxperimenteerd 
met het uitgooien van lavendel in plaats van 
confetti. We kijken overigens breder en 
zoeken naar manieren om zo veel mogelijk 
afval te vermijden. Zo zijn we onlangs 
toegetreden tot de Statiegeldalliantie.”

WE GAAN IN DIALOOG.
“Het Stedelijk Feest comité onderhoudt 
contacten met de carnavalsverenigingen en 
gaat met hen het gesprek aan over het 
verduurzamen van carnaval. Het is een diverse 
groep, met zelfs internationale verenigingen. 
Er zijn dan ook veel verschillen tussen het 
bewustzijn over duurzaamheid. Het zou ideaal 
zijn als we carnaval op een grotere schaal 
kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld provincie-
breed. Een dergelijke schaalvergroting zou 
heel wat initiatieven mogelijk maken die nu 
jammer genoeg niet haalbaar zijn voor een 
individuele gemeente of carnavalsvereniging.”

ER BESTAAT GEEN  
KANT-EN-KLARE OPLOSSING. 
Maar we erkennen het probleem en merken 
dat samen met ons steeds meer mensen dit 
item bespreekbaar maken. Zo mobiliseer je 
anderen. Ook sensibiliseren is in dat kader 
belangrijk, het Schoonste Carnaval is daarom 
een mooi initiatief waar we als stad helemaal 
achter staan.” 

Hou het schoon: 

HASSELT GEEFT  
HET VOORBEELD
Hasselt, een stad met bijna 80.000 
inwoners, kijkt onbevangen naar 
carnaval. Het is immers een schitte
rend, ludiek en vaak erg creatief 
feest. Anderzijds kan je niet naast 
het feit dat het ook afval met zich 
meebrengt. Joost Venken, Hasselts 
schepen van Milieu en Duurzaam
heid, licht de visie van de stad toe 
op duurzaam carnaval.

“Als de stoet erop zit, trekken we er 
meteen op uit met de reinigingsdienst. 
Eerst verzamelen we de grotere afval-
stukken, zoals karton. Nadien gaan we 
rond met de veegwagens. Voor evene-
menten zetten we ook meer medewerkers 
in dan normaal. Er wordt hard doorge-
werkt,  desnoods tot ’s nachts. Want hoe 
langer je confetti en gadgets laat liggen, 
hoe moeilijker het wordt om deze te 
verwijderen. De wind gaat ermee aan de 
haal of een fikse regenbui zorgt voor een 
vieze brij.” 

“Als ik de mensen een tip mag geven? 
Raap snoep zeker op, want platgetrapt 
snoep blijft heel erg plakken aan de 
grond. En om het dan nog te 
 verwijderen…” 

JOOST VENKEN
Schepen van Milieu 
en Duurzaamheid

IN DE VOET- 
SPOREN VAN…  
DE REINIGINGSDIENST.

Joost Venken: “Meer dan 20.000 euro.  
Dat is de kost van de reinigingsuren van de 
twee jaarlijkse stoeten. Dat zijn twee stoeten 
van een beperkt aantal uren. Die 20.000 euro 
is een fractie van de totale carnavalskost.  
Er zijn nog de extra opruimwerken in de weken 
nadien, het brandstofverbruik, de materiaal-
kosten … Na de stoeten van Hasselt en Kermt 
schakelen we in totaal 34 mede werkers in om 
de buurt weer schoon te maken. Dat zijn toch 
kosten om even bij stil te staan, en te kijken 
waar het beter kan. Niet enkel wat afval 
betreft, maar ook andere aspecten van dit 
feestelijke gebeuren kunnen misschien 
duurzamer.”

METEN IS WETEN.
 “Vanuit die visie heeft de stad samen met 
PXL Tech een nulmeting  gehouden van het 
Hasseltse carnaval in 2017. Afval is één 
element, maar een duurzaam carnaval heeft 
ook betrekking op gezondheid en mobiliteit. 
Denk bijvoorbeeld aan de generatoren van een 
carnavalswagen, die soms veel energie 
verbruiken. Een oplossing vinden voor de 
verschillende uitdagingen is niet evident, je 
moet ook rekening houden met de 
 economische realiteit en de kostprijs van 
alternatieven. We hadden in het buitenland 
bijvoorbeeld een fabrikant van snoepjes met 
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Carnaval 

OVER DE  
GRENZEN HEEN
Onze provincie kent waardevolle initiatieven, 
maar ook in andere landen zijn ze zich meer en 
meer bewust van de afvalproblematiek. We 
gingen een kijkje nemen in Nederland, Duitsland 
en Brazilië, op zoek naar hun ervaringen en tips. 

EEN CHARTER, HERBRUIKBARE 
BEKERS EN EEN 
CARNAVALESK 
SCHOONMAAKTEAM 
In Maastricht stelden ze in 2016 vast dat 
er maar liefst 1,3 miljoen plastic bekers bij 
het afval waren terechtgekomen. De stad 
heeft inmiddels herbruikbare bekers 
aangekocht die gebruikt kunnen worden 
voor carnaval en andere feesten.

Maar dat is niet het enige. De gemeente 
tekende samen met een aantal carnavals-
groepen een protocol voor praalwagens 
uit. Het protocol bevat elf regels die naast 
veiligheid, bereikbaarheid en geluidsover-
last ook over afval gaan. Praalwagens die 
zich aan het protocol houden, krijgen een 
speciaal vignet om op hun praalwagen te 
plakken. Een duidelijk teken dat de 
carnavalsverenigingen begaan zijn met de 
(milieu)hinder die carnaval kan veroorzaken. 

Oeteldonk bij ’s Hertogenbosch stak ook 
de handen uit de mouwen. Uit een 
onderzoek van Stichting Nederland 
Schoon, bleek dat het carnavalsfeest in de 
stad nauwelijks tot extra zwerfvuil heeft 
geleid. Dit dankzij de inzet van een ludiek, 
carnavalesk schoonmaakteam en extra 
afvalcontainers met sprekende teksten.

NEDER LAND: 



SENSIBILISEREN VOOR  
EEN DUURZAAM CARNAVAL
In 2017 heeft het carnavalscomité van 
Keulen een nieuwe campagne voorgesteld 
vóór respectvolle carnavals vieringen. 
Samen met de stad en de Willi Ostermann 
vereniging lanceerden ze een speelse 
campagne voor een netter carnaval.  
Eén van de slogans is: “Das “M” in Karneval 
steht für Müll”. De boodschap die ze 
hiermee willen geven aan inwoners en de 
talrijke bezoekers, is dat carnaval en afval 
gewoonweg niet samengaan. 

GROEN VIGNET 
VOOR DUURZAME 
CARNAVALSVERENIGINGEN 
Het Carnavalsgebeuren in Salvador wordt 
beschouwd als een van de grootste 
culturele evenementen ter wereld en trekt 
miljoenen bezoekers aan. Die toevloed 
heeft een enorme impact op de stad.  
Op het parcours van de twee belang-
rijkste optochten verzamelden de 
stadsdiensten op 1 dag 1002 ton afval, 
flesjes, blikjes en papier. 

Om de nadelige neveneffecten tot een 
minimum te beperken, lanceerde het 
“Departement voor een Duurzaam 
Burgerschap” van de stad Salvador in 
2014 de campagne “Eu promovo o 
carnaval sustentável”, in het Nederlands: 
“Ik ben voorstander van een duurzaam 
carnaval”. 

DUITSLAND: 

BRAZILIË: 

EEN DUURZAAMHEIDS- 
VIGNET VOOR PROPERE 
VERENIGINGEN
Elke vereniging die minstens 4 acties 
onderneemt, krijgt een officieel duur-
zaamheidsvignet. Mogelijke acties zijn: 
gerecycleerd materiaal gebruiken, 
selectieve inzameling stimuleren, 
hernieuwbare energie gebruiken, enz.  
Ieder jaar wordt er een 
andere ambassadeur 
aangesteld om zijn 
of haar schouders 
onder het initiatief 
te zetten. 



“’s Avonds ga je euforisch naar huis, 
maar de volgende ochtend word je 
stil van de hoeveelheid afval die er 
achterblijft. Het eerste wat ik de 
volgende dag zag, waren mensen 
die met schupjes en emmers in de 
weer waren om het carnavalssnoep 
van hun oprit te ruimen. Dan denk 
ik: is dit nu wat wij een feest voor 
iedereen noemen? ” 

Aan het woord zijn Eric Vuustaek, Frans 
Claesen en Bart Weytens van de Gelliker 
Galliaren uit Lanaken. Sinds jaar en dag 
organiseren zij met hun carnavalsvereniging 
de befaamde lichtstoet in Gellik. Zij denken  
als één van de eerste Limburgse carnavals-
verenigingen actief na over een oplossing 
voor het afvalprobleem.

“Het laatste jaar was echt extreem. Niet alleen 
de Lanakenaar maar ook de gemeentelijke 
opruimdiensten zaten met de handen in het 
haar. Met een team van 14 afvalophalers en 
meerdere vuilniswagens hebben ze het afval 
moeten opruimen. Maar na enkele meters 
zaten die vuilniskarren al vol. Dit heeft ons 
aan het denken gezet. Zo zijn we tot het 
besluit gekomen om volgend jaar geen 
karamellen meer uit te gooien.”

Geen karamellen meer  
voor de Gelliker Galliaren 

KWALITEIT BOVEN 
KWANTITEIT

Waarom kiezen jullie net voor  
een verbod op karamellen?
Tijdens onze lichtstoet merkten we dat 80 tot 
90 procent van het achtergebleven snoep-
goed uit karamellen bestaat. Alleen het 
lekkerste wordt opgeraapt. Voor het goed-
kopere snoep halen kinderen tegenwoordig 
hun neus op. Het merendeel van de caranvals-
verenigingen blijft echter trouw aan de 
karamellen net omdat ze zo goedkoop zijn.  
Bij de Gelliker Galliaren kiezen we daarom voor 
kwaliteit in plaats van kwantiteit. We zijn niet 
per se tegen karamellen, wel tegen bulk-
aankopen van snoepgoed dat niet wordt 
opgeraapt. Er bestaan trouwens voldoende 
alternatieven. Zo weten we uit ervaring dat 
wafels, popcorn, koekjes en speelgoed wel  
erg in trek zijn bij het publiek. 

Hebben jullie het gevoel dat  
jullie initiatief al iets teweeg  
heeft gebracht?
We vielen bijna achterover van de pers-
aandacht die we kregen. Nog voor onze 
persconferentie werden we al opgebeld. Op 
dat vlak hebben we zeker en vast iets in gang 
gezet. Wat de andere carnavalsverenigingen 
betreft, is de impact veel minder duidelijk waar 
te nemen. We vinden het leuk om een 
voortrekkersrol te spelen, maar het is zeker 
niet onze bedoeling om andere verenigingen 
tegen de haren in te strijken. Het enige wat we 
kunnen doen, is het karamellenverbod op - 
nemen in ons stoetreglement en hopen dat 
de andere carnavalsverenigingen er zich een 
beetje aan houden. Verenigingen die zich niet 
aan het reglement houden, mogen zich wel 
aan een verminderde uitkoopsom verwachten. 

“Bij de Gelliker Galliaren 
kiezen we daarom voor 
kwaliteit in plaats van 
kwantiteit.”

Gaan jullie verder nog  
stappen ondernemen?
Voor onze dranktent willen we ook een 
oplossing. Nu worden er nog enorm 
veel plastic wegwerpbekers gebruikt 
tijdens carnaval. Duurzame, herbruik-
bare bekers zijn een mogelijke 
oplossing, maar dat werkt enkel als er 
een sluitend systeem is met  jetonne-
tjes of een team van bekerzamelaars. 
Daar zijn we nu volop mee bezig. In elk 
geval, het karamellenverbod komt er! 
De rest bekijken we stap voor stap.



The Crazy Gang  
maakt er geen boeltje van! 

MEE VIEREN,  
MEE OPRUIMEN
“Het is een ‘enenverhaal’. Vaak 
wordt er met de beschuldigende 
vinger gewezen naar carnavals
verenigingen, maar het is moeilijk 
om als carnavalsvereniging alleen 
het verschil te maken.”

Philippe Verhelst, stichtend lid van de 
Hasseltse carnavalsvereniging ‘The Crazy 
Gang’ legt uit waarom ook zijn carnavals-
vereniging stappen onderneemt voor een 
meer duurzaam carnaval. 

De cijfers 

ACHTER 
CARNAVAL
Is het dan echt zo erg gesteld met 
afvalstoeten? Wel, er gebeuren al 
heel veel goede initiatieven, maar 
volgens ons kan het altijd beter. 
Goed om er eens bij stil te staan.

Voor deze editie hebben  
we 500 kg snoepgoed  

aan gekocht bij een 
snoepgoed fabrikant die 
carnavalssnoep levert in 
biologisch afbreekbare 
verpakking. Ook in de 

toekomst willen we  
dit blijven doen. 

“We willen dat 
carnaval een 
feest blijft voor 
iedereen.”

120 ton
De reinigingsdiensten van de Stad 
Aalst haalden vorig jaar 110 tot 
120 ton afval op na hun carnaval-
driedaagse.

90% van het afval 
dat na de stoet op 

straat achterblijft, zijn 
snoepjes. Als het 
geregend heeft, kleven 

ze aan het wegdek en zijn ze voor de opruim-
diensten moeilijk te verwijderen. 

“Ik ben ervan overtuigd dat de meeste 
carnavalsverenigingen het goed voor 
hebben, alleen weten we soms niet hoe 
we het verschil kunnen maken. 
Kinderen verwachten dat we met 
snoepgoed strooien. Als carnavals-
vereniging ben je dan in grote mate 
afhankelijk van snoepgoedfabrikanten. 
Om stappen vooruit te zetten, is het 
daarom belangrijk dat ook zij mee op de 
kar springen en duurzaam carnaval-
snoep willen produceren.”

Waarom vinden jullie het zo 
belangrijk dat er iets aan het 
afvalprobleem wordt gedaan?
“We willen dat carnaval een feest blijft 
voor iedereen. Dat betekent dat we 
rekening houden met elkaar. ‘The Crazy 
Gang’ wil graag met alle betrokken 
partijen rond de tafel te gaan zitten. Eén 
carnavalsvereniging kan het verschil 
niet maken, maar in het beste geval 
krijgt de roep om een duurzaam 
carnaval die nu uit verschillende hoeken 
weerklinkt, ook een politiek staartje en 
kunnen we samen bekijken wat er 
alllemaal mogelijk is. Wij zijn alvast 
vragende partij.” 

Welke stappen heeft  
The Crazy Gang al ondernomen? 
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1 kg = 2 euro
Eén kilogram carnavalssnoep  
kost gemiddeld 2 euro.

10 ton
In een gemiddelde carnavals optocht  
vliegt ruim 10 ton snoepjes door de lucht.

Al enkele edities werken we 
met vuilniszakken die we 

vastmaken aan onze 
praalwagens. Zo geven we 

zelf het goede voorbeeld en 
kunnen we de gemeentelijke 
opruimdiensten al gedeelte-

lijk ontlasten. 

1

Tot slot gebruiken we enkel 
nog glazen flesjes. We zien 
er ook op toe dat de glazen 

flesjes telkens weer 
worden ingezameld. Zo 

houden we onze afvalberg 
zo klein mogelijk. 

3
PHILIPPE VERHELST
Stichter ‘The  Crazy Gang’



Ga voor onverpakt 
snoep. Of kies voor een 
papieren of biologisch 
afbreekbare verpakking. 

Deel uit in plaats van  
te gooien. Zo blijft er 
minder liggen op straat. 

Toch confetti in uw 
stoet? Kies voor 
biologisch afbreekbare 
of papieren confetti 
met een diameter 
groter dan 5 mm.

Koop zo veel mogelijk 
producten lokaal.  
Hoe minder kilometers 
een product moet 
afleggen, hoe beter 
voor het milieu. 

Betrek toeschouwers 
en deelnemers! Vraag 
hen gerust om de 
snoepjes op te rapen of 
het afval in de vuilbak 
te gooien.

Als de praalwagen een 
opknapbeurt kan 
gebruiken, bekijkt u 
best eerst wat er te 
recycleren valt. 
Goedkoper én milieu-
vriendelijker. 

Duid afvalstewards aan: zij kunnen de gemeentelijke 
schoonmaakploegen een handje helpen na de stoet. 

Sorteer uw afval per 
afvalsoort en breng het 
nadien naar de verzamel- 
plaats voor afval van de 
gemeente of naar het 
recyclagepark.

Kies voor herbruikbare bekers 
tijdens feesten en stoeten. Zo kan 
u heel wat plastic afval besparen. 

Nieuwe carnavalsoutfit? Breng een bezoekje aan 
de Kringwinkel. U krijgt gegarandeerd inspiratie 
voor een nieuw pak als u het rijke gamma bekijkt! DUURZAME IDEEËN?

Stuur uw tips naar communicatie@limburg.net
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Carnaval zonder afvalkater: 

10 EENVOUDIGE TIPS
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Gouverneur Verwilghensingel 32 
3500 Hasselt 
T 0800 90 720 
E info@limburg.net

www.limburg.net

DE CURVERKES
Voor carnavalsminnend Lanaken  
al jarenlang een vaste waarde, nu 

provinciewijd! De Curverkes maakten 
in samen werking met Limburg.net  

de hit “Ruim op met carnaval”

Zing mee 

MET DE CURVERKES
Op het ritme van “C’est bon pour le moral”.

RUIM OP MET CARNAVAL
Ja ik heb fun in de stoet 
De leuke sfeer die doet me goed 
Maar wat ik soms al eens vergeet  
Is al dat afval bij de vleet 

Ruim op met carnaval (4x)

Carnaval blijft me een feest  
Dat is het altijd al geweest 
Maar als we ’t proper houden samen 
Hoeven wij ons niet te schamen 

Ruim op met carnaval (4x)

Das proper (4x)

(Instrumentaal)

En zit ik na de carnaval 
Op een grote hoop afval 
Pak de microfoon en gil  
Doe toch eens duurzaam dat is chill

Ruim op met carnaval (4x)

Das proper (8x)

(Instrumentaal) 

Feesten, feesten,

Dansen, Dansen

Ruim op met carnaval (4x)

Volg ons op Facebook & Twitter

 facebook.com/Limburg.net
 twitter.com/Limburgnet

Hou limburg.net en onze social media  
in de gaten voor de videoclip
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