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"Afval dat u
toch niet kan
vermijden, kan
u nog altijd
slim sorteren."

Afvalvrij Mei, de jaarlijkse campagne van Limburg.net, ligt
alweer even achter ons. Toen gingen we een maand lang de
strijd aan met overbodig afval. Maar ook de andere maanden
van het jaar kunnen gerust wat afvalarmer.
Limburgers zijn voortrekkers, ook op
afvalvlak. Op 1 januari 2022 maken
we de overstap naar Optimo. Dat is
een innovatief systeem waarbij één
afvalwagen op dezelfde dag drie
afvalsoorten ophaalt. Zo gaan we
met z’n allen nog slimmer sorteren
en beter recycleren.

Vanaf volgend jaar worden er meer
afvalsoorten aan huis opgehaald
en moet u maar één ophaaldag
onthouden voor alle afvalsoorten.
Hoe dat werkt, wat de voordelen van
Optimo zijn en wat het voor u betekent:
u ontdekt het in dit magazine.

Wat gebeurt er met uw afvalzakken? 10
15 jaar Limburg.net
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Op de Schoonste Site
van ’t land ontdekt u nog
meer tips en nieuws over
Limburg.net.
www.twitter.com/limburgnet
www.facebook.com/limburg.net
www.limburg.net
0800/90 720
Realisatie: Bridgeneers en Connect
VU: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

2

Het Schoonste Magazine is er ook in
audiovorm. Zo blijft ook iedereen met
leesproblemen op de hoogte van het
laatste afvalnieuws. Beluister het op
limburg.net/audio.
www.slimmesorteerders.be
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BV LOOPT MEE

“Optimo? Dat wordt
snel een automatisme.”
“Komkommers in
plastic. Appels in
plastic. Overtollige
verpakkingen,
dat is toch
waanzin?”

Hoe actrice
Katrien De Ruysscher
de afvalberg klein krijgt
Vanaf januari 2022 voeren 33 gemeenten
het nieuwe afvalinzamelsysteem Optimo in.
Als inwoner van Lommel werkt actrice Katrien
De Ruysscher hier al langer mee. Wat zijn
haar bevindingen? Welke voor- en nadelen
zijn er? En heeft Optimo iets gewijzigd aan de
sorteergewoonten in haar gezin?

Dag Katrien, in jouw gemeente wordt het afval
opgehaald via Optimo. Hoe werkt dat?
“Eén afvalwagen haalt in één keer om de twee weken
alle afvalsoorten op. Pmd, textiel, tuinafval, keukenafval, huisvuil: je kan het allemaal gewoon voor je
huis aanbieden in verschillende zakken met elk een
eigen kleurtje. Heel handig en het werkt prima. In
mijn buurt is iedereen mee met het nieuwe systeem.
In Lommel worden vijf zakken opgehaald. Dat is niet
overal het geval.”

Is jullie manier van afval sorteren veranderd?
“We hebben een paar afvalbakken bijgezet en iets
meer ruimte voorzien op een apart plekje zodat het
sorteren overzichtelijk kan gebeuren. We sorteren
eerst binnen en brengen dan een kleinere hoeveelheid naar buiten, zodat je niet voor elk plastic
dekseltje het huis uit moet. Voor mensen die in een
appartement wonen of weinig ruimte hebben, is dat
allemaal niet zo evident. Ik denk dat we allemaal
naar best vermogen een inspanning moeten leveren
om het zo goed mogelijk te doen. Afval vermijden, is
natuurlijk het allerbeste.”

Zie je nog andere voordelen naast
het gebruiksgemak?
Hoe probeer je dat te doen?
“Optimo bespaart ons heel wat ritjes naar het recy“Tuin- en keukenafval hoeven we niet mee te geven,
clagepark, omdat er meer verschillende soorten
want grasmaaisel en bladafval composteren we
afval aan huis opgehaald worden. Door nog beter te
en met keukenafval zijn onze kippen heel erg blij.
sorteren, kan er meer gerecycleerd worden, wat een
Kleding van mijn kinderen geef ik graag door aan
groot pluspunt is. Het maakte ons als gezin ook nog
andere mama’s. En speelgoed waar ze uitgegroeid
bewuster van de hoeveelheid afval die we hebben,
waardoor je vanzelf gaat zoeken naar manieren om er zijn, breng ik naar de kringloopwinkel.”
iets aan te doen.”
Heb je nog een tip voor wie overschakelt naar Optimo?
Kan je daar eens een voorbeeld van geven?
“Probeer het gewoon. Het is even wennen, maar het
“Ik winkel bewust en vermijd zoveel mogelijk plastic ver- wordt een dagelijkse gewoonte. Wij zijn thuis een
minirecyclageparkje geworden. Door de kinderen
pakkingen. In plaats van kleine yoghurtpotjes koop ik
erbij te betrekken, krijgen ze het sorteren met de
grote potten. Frisdrank kopen we in glazen flessen bij
paplepel mee. Als ik naar onze pmd- en huisvuilzak
de lokale brouwer. Kinderen nemen een drinkbus mee
kijk, ben ik soms verbaasd hoe weinig dat erin zit. Dat
naar school. Van restjes fruit maak ik smoothies …”
maakt me blij. Ik ben er fier op.”
Moesten jullie wennen aan de
overschakeling naar Optimo?
Optimo wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2022 in
“Dat ging heel vlot. Ook de kinderen waren direct mee.
32 Limburgse gemeenten en Diest. Het basisHet lukt ze steeds beter om de juiste afvalsoort in de
principe - slimmer sorteren, beter recycleren
juiste zak te doen. Met die verschillende opvallende
- geldt overal. Maar de praktische uitwerking
kleurtjes kan je je ook niet vergissen.”
verschilt per regio. Cf. kaart p. 6.
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OPTIMO

Optimo in
een notendop

Optimo met vijf afvalsoorten
Optimo met drie afvalsoorten
Gft- en huisvuilcontainer

Alle afvalzakken op één dag
33 GEMEENTEN GAAN VOOR OPTIMO
Optimo is niet in elke gemeente hetzelfde.
De reden hiervoor is historisch gegroeid:
in het verleden was elke gemeente zelf
verantwoordelijk voor haar afvalophaling.
Zo zijn er verschillende systemen ontstaan.
Limburg.net streeft ernaar om afval overal
op dezelfde manier op te halen. Optimo is
een nieuwe stap in die richting.
GETEST, GOEDGEKEURD, UITGEROLD!
We hebben Optimo de afgelopen jaren
grondig getest. Sinds 2016 lopen er
proefprojecten in Lommel, Oudsbergen en
Tongeren. En sinds januari 2020 sorteren
ook de inwoners van Voeren met Optimo.
Nu het systeem op punt staat, zijn ook
andere gemeentes aan de beurt.

De voordelen
van Optimo

AFVALOPHALING LIMBURG.NET
VANAF 1 JANUARI 2022
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SLIM SORTEREN,
BETER RECYCLEREN
Met Optimo kunnen we meer afval sorteren
en apart verwerken. Zo gaan er minder
kostbare grondstoffen verloren.
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HANDIG
Huisvuil, pmd en textiel: vanaf volgend jaar zet
u het allemaal op dezelfde dag buiten. U moet
maar één ophaaldag onthouden. Simpel, toch?
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MINDER VERKEER
Op dit moment rijdt er voor elke afvalsoort een aparte
vrachtwagen rond. Met Optimo blijft er maar één
afvalwagen over. Zo is er minder verkeer op de baan
en minder uitstoot van fijnstof en CO2. Goed voor
milieu, klimaat en de mobiliteit in uw gemeente.
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KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Sommige afvalsoorten worden vandaag nog niet
gerecycleerd. Maar wat niet is, kan nog komen.
Optimo is een flexibel systeem: we kunnen in de
toekomst zonder problemen extra afvalsoorten
toevoegen en meenemen in dezelfde ophaling.
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Optimo scoort
in Lommel!

95%

8,6

van de ondervraagden
verkiest Optimo boven het
oude ophaalsysteem.

De Lommelaren beoordelen
Optimo met een tevredenheids
score van 8,6/10.
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De inhoud van de
huisvuilzak wordt
niet gerecycleerd,
maar verbrand.
Hoe minder afval
in de grijze zak
belandt, hoe beter.

MET TEXTIEL KAN U VELE
KANTEN UIT
U kan het naar de kringloopwinkel brengen,
aan een goed doel schenken of naar de
kledingcontainer brengen. Of in de nieuwe
oranje zak steken natuurlijk.
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GOED BEZIG
AFVALTEAM
THX!
Tijdens de week van het Afvalteam
zetten wij onze medewerkers extra in de
in de bloemetjes. En ook u mag van 15
tot 21 november eens extra gul zijn met
complimentjes voor onze afvalophalers
en parkwachters. Waarom? Omdat ze dat
verdienen. Zij zorgen ervoor dat al ons
afval netjes opgehaald wordt en dat we in
het recyclagepark goed geholpen worden.
Dat is niet altijd een even dankbare taak.
En toch doen ze het, dag na dag, door
weer en wind. Dat verdient wel eens een
complimentje. U doet toch mee?

OPTIMO

Drie afvalsoorten,
drie kleuren
Vanaf 1 januari 2022 halen we bij elke Optimo-ophaling tot
drie afvalsoorten op. Twee daarvan kent u al, eentje is nieuw.
Elke afvalsoort heeft zijn eigen kleur zak.

Huisvuil

Pmd

groot

Prijs/rol

6,25 euro

12,50 euro

3 euro

1 euro

Prijs/zak

0,63 euro

1,25 euro

0,15 euro

0,10 euro

22 liter

44 liter

60 liter

50 liter

grijs

blauw

oranje

flappen

trekband

flappen

10

20

10

Kleur
Sluiting
Aantal zakken/rol

Aan de ophaling van grofvuil en papier en
karton verandert niets. De gft-container kan
u nog steeds om de 14 dagen buitenzetten.
Deze afvalsoorten kunnen niet mee met de
Optimo-ophaalwagen.

Textiel

klein

Literinhoud/zak

Andere
ophalingen
aan huis

GFT
Aan de manier waarop we
groente-, fruit- en tuinafval
ophalen, verandert niets: om
de twee weken ledigen wij
de container. Uiteraard kan u
het ook thuis composteren
of aan de kippen geven.

GLAS
De glasbollen blijven
bestaan. Wordt er in uw
gemeente ook glas aan
huis opgehaald? Dan blijft
deze ophaling behouden.

PAPIER EN KARTON
De maandelijkse ophaling van
kartonnen dozen, tijdschriften,
kranten en folders blijft behouden.

GROFVUIL
Grofvuil blijven we op aanvraag
ophalen. Grofvuil, dat is alles wat
niet hergebruikt of apart gesorteerd kan worden, en niet in de
huisvuilzak past of te zwaar is.

Vraag een grofvuilophaling aan via
limburg.net/bestellen-aanvragen.
Ook de betaling gebeurt online.

NOOD AAN EEN OVERZICHT?
Eind dit jaar zit de nieuwe afvalkalender met een
handige sorteergids in uw brievenbus. Daarin
ziet u in een oogopslag wat in welke zak hoort.
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OPGELET!
Opgelet! De ophaalrondes worden
vanaf 2022 anders ingedeeld. Het
is mogelijk dat uw ophaaldag of -uur
volgend jaar verandert. Check dus
zeker uw nieuwe afvalkalender.

9

OPTIMO

"De Optimo-zakken
bestaan uit gerecycleerd
plastic, maar zijn
toch extra stevig. Zo
gaan ze niet stuk in de
afvalwagen en blijft
elke afvalsoort netjes
gescheiden."

Wat gebeurt
er met uw
afvalzakken?

Op een transportband
gaan de zakken de
sorteerinstallatie in.

De reis van de Optimo-zak
3

De sorteerinstallatie scant de kleuren van de
zakken en sorteert zo de verschillende afvalsoorten.

2

Elke ophaaldag kan
u tot drie verschillende
afvalsoorten buitenzetten.

4

1
Eén afvalwagen haalt alle zakken op.
De volle wagen rijdt naar het
sorteercentrum in Beringen.

6

5

Met de warmte die vrijkomt bij de verbranding, maken we stoom. Die stoom
drijft de turbine-generator aan. Zo produceren we 5,5 Megawatt aan elektriciteit
per uur. Dat is ongeveer dubbel zoveel als een gemiddelde windmolen.
Enkel de grijze huisvuilzakken
blijven achter. Dit afval wordt niet
gerecycleerd maar verbrand in
de biostoomcentrale in Beringen.
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Elke afvalsoort vertrekt naar een
verwerkingsbedrijf. Daar worden
de afvalsoorten gerecycleerd.
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LIMBURG.NET

Onze inwoners zijn onze
partners, we kunnen maar
recycleren wat zij sorteren
15 jaar Limburg.net:
3 voorzitters, 3 mijlpalen

Hubert Brouns
voorzitter van 2006 tot 2013

Luc Wouters
voorzitter sinds 2019

In 2021 blaast Limburg.net 15 kaarsjes uit. Hoog
tijd om in ons archief te duiken. Samen met de
voorzitters van toen halen we herinneringen op.
01/01/2006
WELKOM LIMBURG.NET!
Limburg.net is geboren. Door de
fusie van drie intercommunales
ontstaat de grootste
afvalintercommunale van
Vlaanderen.

“Meer en meer afval
kan apart verwerkt worden.
Ons afvalsysteem moet dus
ook mee evolueren.”

Walter Cremers
voorzitter van 2013 tot 2019

Hoe verliep de fusie?
Hubert Brouns: Het was wel
een uitdaging om alle neuzen in
dezelfde richting te krijgen. De
vorige intercommunales waren
al bijna 30 jaar bezig. Iedereen
had zijn eigen weg afgelegd en
zijn eigen idee over de toekomst.
En ineens moesten we samen
een visie op afvalinzameling en
-verwerking creëren.
Walter Cremers: In het begin
was het afvalbewustzijn ook
helemaal anders. Afval werd niet
gerecycleerd, maar gestort. Bijna
elke gemeente had een eigen
stortplaats. 15 jaar later wordt in
heel Limburg afval ingezameld,
verwerkt en gerecycleerd. Daar
mogen we fier op zijn.
Wat is de rol van Limburg.net?
Walter Cremers: We willen de
regisseur zijn van het Limburgse
afvalverhaal. Daarom moeten
we sterk in onze schoenen
staan. Langs de ene kant heb
je de mening van alle inwoners
en gemeentebesturen. Maar
er is ook de OVAM (Openbare
Vlaamse Afvalmaatschappij) en
het wettelijk kader waarin we
werken. We houden rekening
met iedereen, maar mogen geen
speelbal worden.

06/07/2021
RECYCLAGEPARK NR. 30
In juli 2021 opende het 30ste
recyclagepark van Limburg.
net. Elk park heeft dezelfde,
gebruiksvriendelijke indeling.
Met een weegbrug en in de
meeste gevallen verzonken
containers, zodat u makkelijk uw
afval kwijt kan.
Wat is het idee achter de
recyclageparken van Limburg.net?
Walter Cremers: Door zelf de
recyclageparken uit te baten,
kunnen we toezien op het afval
dat binnenkomt. Zo weten we
zeker dat alles correct gesorteerd
wordt en blijven de afvalstromen
zuiver. Dat is belangrijk voor een
goede verwerking van het afval.
Luc Wouters: We willen dat
iedereen op een modern en
gebruiksvriendelijk park terecht
kan. Daarom hebben we een
eigen type recyclagepark
uitgewerkt. Dat kan alleen omdat
we zo’n grote intercommunale
zijn. Door ons schaalvoordeel
kunnen we innovatief zijn zonder
dat de prijs hoeft te stijgen. Zo
kunnen we elk gezin afvalophaling
aan huis en recyclageparken
aanbieden tegen een goede prijs.
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1/01/2022
OPTIMO KOMT ERAAN!
De volgende mijlpaal komt er
begin volgend jaar. Met Optimo
in 33 gemeenten stappen we
resoluut de toekomst in. Slim
sorteren en beter recycleren,
zoals alleen Limburgers en
Diestenaren dat kunnen.
Waarom maakt Limburg.net
de overstap naar Optimo?
Luc Wouters: We willen
zoveel mogelijk grondstoffen
hergebruiken en zo weinig
mogelijk verloren laten gaan.
Daarom hebben we een systeem
nodig waarbij we verschillende
afvalsoorten apart kunnen
sorteren en verwerken. Tegelijk
moet dat systeem zo goedkoop
mogelijk zijn voor de inwoners. Die
twee uitdagingen samen hebben
geleid tot Optimo. Met Optimo
kunnen we meer sorteren en
verwerken, zonder meer te betalen.
Hubert Brouns: Sinds de
beginjaren gaan we voor een
circulaire economie. Maar de
technologie van afvalverwerking
verandert voortdurend. Meer en
meer afval kan apart verwerkt
worden. Ons afvalsysteem moet
dus ook mee evoluëren.
Luc Wouters: Maar we kunnen
het niet alleen. De inwoners
zijn onze partners, we kunnen
maar recycleren wat zij sorteren.
Alleen samen kunnen we
minder afval creëren en onze
voetafdruk klein houden.

SLIMME SORTEERDERS

Slimme tips om
afval te voorkomen

Slim
sorteren,
beter
recycleren

Afvalarm het najaar in
Het beste afval, dat is
afval dat er niet is. Afval
voorkomen is dus de
boodschap. Gelukkig
staan onze slimme
sorteerders paraat met
heel wat tips.

Oproep:

EEN OPLOSSING VOOR
UW KEUKENAFVAL
Keukenafval bij het huisvuil?
Zonde! Heel wat keukenafval kan
u eenvoudig zelf verwerken.
• Gooi maaltijdrestjes niet
zomaar weg. Bewaar ze voor
een snelle snack of verwerk ze
in een nieuw gerecht.
• Kippen zijn echte
afvalverwerkers. In ruil voor
uw keukenafval leveren ze
bovendien verse eieren.
• Zet de natuur aan het werk!
Met een compostvat of -bak
tovert u uw keukenafval om
tot compost voor in uw tuin.

Word ook Slimme Sorteerder.
Laat ons weten hoe u afval
vermijdt en ga met ons op
onderzoek. Mail naar:
communicatie@limburg.net

TOVEREN MET TUINAFVAL
Tuinafval bestaat eigenlijk niet.
Als u slim tuiniert, kan u het
vrijwel tot nul reduceren.
• Vermijd grasmaaisel door uw gras
te maaien met een mulchmaaier.
Geen fan van mulchen?
Composteren kan ook!
• Snoeihout kan u verhakselen
en als bodembedekker
tussen struiken leggen. Zo’n
bedekking zorgt voor een
vruchtbare bodem.
• Creatief aangelegd? Knutsel
eens een muur van gevlochten
takken.

ORIGINEEL MET TEXTIEL
Gooi textiel niet te snel weg. Wees
creatief en geef uw oude kleren en
textiel zelf een tweede leven.
• Breng kleding die u niet meer
draagt naar een kringwinkel of
vereniging in uw buurt. Zo maakt
u er iemand anders blij mee.
• Scheurtje in uw kleding?
Haal naald en draad boven en
probeer het zelf te herstellen.
• Oude handdoeken kan u
verknippen tot poetsdoeken
of gebruiken om herbruikbare
wattenschijfjes van te maken.
• Oude lakens komen goed
van pas bij het bedekken
van vloer en meubelen
tijdens schilderwerken of
verbouwingen in uw huis.

PAS VOOR PMD
Bijna alles wat in de pmd-zak zit,
neemt u mee uit de winkel. Pas uw
koopgedrag aan en het duurt veel
langer voor de blauwe zak gevuld is.
• Vermijd water in plastic flessen!
Water uit de kraan is net zo
gezond, net zo lekker en veel
goedkoper.
• Naar de winkel voor groenten en
fruit? Vergeet uw herbruikbare
zakjes niet.
• Koop liever één grote
verpakking in plaats van
meerdere kleine verpakkingen.

Huisvuil wordt verbrand.
Zoveel mogelijk sorteren is
dus de boodschap. Heel wat
afvalstoffen kan u kosteloos
achterlaten bij een inzamelpunt of het recyclagepark.
Breng oude batterijen en elektrische apparaten naar een
inzamelpunt, en kurk naar het
recyclagepark. Samen gaan
we voor zo weinig mogelijk
afval!

Meer nuttige tips
om zelf uw afval te
verwerken? Surf naar
www.slimmesorteerders.be

TIP VAN ALINE

“Kraantjeswater met
limoen, da’s nice!”

TIP VAN
JOAQUIM

“Tuinafval?
Dat gaat op
de composthoop,
de ideale meststof
voor bloemen
en planten.”
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KORTJES

Het Schoonste
Jaarverslag
is er weer

Recyclagepark Genk
in het nieuw
Sinds 6 juli 2021
kunnen alle Genkenaren
naar het gloednieuwe
recyclagepark gelegen
aan Bosdel. Met 25
verzonken containers
en 4 weegbruggen zijn
hun bezoeken aan het
recyclagepark nu een
stuk comfortabeler. In
Genk zijn er nu 2 parken
die uitgebaat worden
door Limburg.net. De
eerste bezoeker aan
het nieuwe park in Genk
kreeg een boeketje
bloemen cadeau van
voorzitter Luc Wouters.

Elk jaar zetten we onze belangrijkste
activiteiten en acties voor u op een rijtje.
Benieuwd naar onze blikvangers van 2020?

Heeft u ons volledige jaarverslag
al gezien? Bekijk het op
jaarverslag.limburg.net

Straat.net

Straffe
cijfers voor
Straat.net
Onze jaarlijkse opruimactie vond
plaats in het derde weekend
september. En of het een
succes was. Dit jaar namen 530
verenigingen met in totaal 7.600
leden deel. 15.500 scholieren uit
189 scholen deden ook mee. Alles
samen werd er zo’n 5.800 km
straat opgeruimd.

Door de coronamaatregelen
vond Straat.net dit jaar plaats
in september. Volgend jaar
organiseren we het opnieuw in
het voorjaar, op 18, 19
en 20 maart.

5.800 km
straten
opgeruimd
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Meer info over onze
recyclageparken? Ga naar
magazine.limburg.net/park

“Limburg.net wil in
heel Limburg en Diest
dezelfde dienstverlening
aan dezelfde prijs
aanbieden. Ook in Genk
zijn er nu volwaardige
Limburg.net-parken,
waar bezoekers op een
veilige en comfortabele
manier hun afval kwijt
kunnen. Intussen baat
Limburg.net al 31
recyclageparken uit.”
Luc Wouters – Voorzitter Limburg.net
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Week van de
handhaving
in teken van
zwerfvuil
Van 4 tot 10 oktober was
het de week van de handhaving, een initiatief van de
OVAM, Fost Plus en VVSG.
Tijdens die week zetten alle
handhavers in op maatregelen
tegen sluikstort en zwerfvuil. Het
opruimen van zwerfvuil en sluikstort
kosten uw gemeente en andere
overheden handenvol geld. Geld dat
veel nuttiger kan besteed worden.
Ook de milieu-impact is niet te
onderschatten. Denk maar aan het
afval dat in zee belandt en of dieren
die verstrikt geraken in zwerfvuil.
Al het materiaal dat in zwerfvuil en
sluikstort terechtkomt, is bovendien
verloren voor recyclage.
Gelukkig kunnen we samen zwerfvuil vermijden. Bent u onderweg en
is er geen vuilnisbak in de buurt?
Neem uw afval dan mee naar huis.
Brengt u afval met de aanhangwagen naar het recyclagepark?
Dek deze goed af zodat er onderweg
naar het park niets kan wegwaaien.
Volle glasbol? Zoek een andere in
uw buurt of kom later eens terug.
Wilt u meer weten over
week van handhaving?
Kijk op mooimakers.be.

OPRUIMWEEKEND

Opruimactie
aan de Maas
In juli zorgden de overstromingen in
ons land voor een gigantische ravage.
Naast al het menselijk leed en materiële
schade liet het water ook veel afval
achter. Zodra het kon, trokken honderden
vrijwilligers in de Maasgemeenten
eropuit om alles op te ruimen.
Na de overstromingen lag de Maas vol
afval. De grote stukken afval werden
eerst machinaal opgeruimd. Zodra het
weer veilig was om de oevers te betreden,
was het de beurt aan het kleinere afval.
De getroffen gemeenten aan de Maas
zetten een grote opruimactie op poten.

LIMBURG.NET LEENT UIT

Evenement
organiseren?
Denk aan herbruikbare bekers
We mogen weer! Organiseert u binnenkort of in
2022 een leuk festivalletje, gezellige markt of groots
feest? Via Limburg.net kan u makkelijk en goedkoop
herbruikbare bekers ontlenen.

Sinds begin 2020 zijn wegwerpbekers verleden tijd. Herbruikbare
bekers zijn verplicht op alle
evenementen, tenzij u het zo
organiseert dat minstens 90% van
het afval gesorteerd wordt. Afval
vermijden is dus een pak eenvoudiger. Limburg.net helpt u op weg.

Blikjes, plastic, hout ...
Op de oevers van de Maas en haar
zijrivieren lag veel groot afval zoals
tuinmeubilair, plastic, tonnen, bierbakken
en houtafval. Daarnaast werd er heel
wat zwerfvuil opgeraapt: restjes plastic,
verpakkingen, flesjes en blikjes, ... Alles
werd netjes verzameld en afgevoerd.

Limburg.net heeft 150.000 bekers
die uitgeleend kunnen worden.
Het is een standaard festivalbeker met een tapmaat van 25 cl.

De bekers lenen we uit per
bak van 500 bekers. Achteraf
worden ze grondig gepoetst
en gereinigd, zodat alles klaar
is voor de volgende ontlener.
Wanneer u de Limburg.net-bekers
ontleent, betaalt u enkel de
reinigingskost van 40 euro per bak
en eventuele transportkosten.

Kijk op magazine.limburg.net/bekers
om meer te weten te komen over onze
uitleendienst voor herbruikbare bekers
en ander materiaal.

BEDANKT!
Vele handen
maken licht werk!
De opruimers
kwamen niet enkel
vanuit de getroffen gemeenten,
maar uit heel
Vlaanderen.
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Kent u mijn.limburg.net al?
Op dit online platform vindt u alle info over uw
afvalsituatie. Als u deze maand inlogt of een account
aanmaakt, maakt u kans op een compostbak.

Maak een account aan op
mijn.limburg.net en maak
kans op een compostbak
Op mijn.limburg.net vindt u
gepersonaliseerde informatie over
uw afvalsituatie. Zo kan u er:
• Uw bezoeken aan het recyclagepark
opvolgen (als Limburg.net het
park in uw gemeente beheert).
• Nakijken of u een afvalbelasting
ontvangt via Limburg.net.
• Een grofvuil- of asbestophaling
aan huis aanvragen.
Hoe maak u kans?
• Log tussen 15 oktober en 30
november 2021 in op mijn.limburg.
net. U doet zo automatisch
mee met de wedstrijd.
• Nog geen account? Maak er een
aan en u maakt automatisch kans!
Registreren op het platform kan op
magazine.limburg.net/registratie
Veel succes!

Wedstrijd

