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Op de Schoonste Site 
van ’t land ontdekt u nog 
meer tips en nieuws over 
Limburg.net.

Heeft u al goede voornemens gemaakt voor 
2020? Voor Limburg.net blijven onze voor-
nemens hetzelfde: samen met u Limburg en 
Diest afvalarm en zo nog schoner maken. 
Afval dat we niet kunnen vermijden, zamelen 
we in en recycleren we, elke dag weer.
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Een van de traditionele goede 
voornemens is om minder nieuwe 
spullen te kopen. Want: wie kringt 
die wint! Vraag dat maar Dana 
Winner, die we in dit magazine 
uitdagen om een dagje mee te 
lopen in De Kringwinkel. Zij leerde 
het reilen en zeilen van een Kring-
winkel kennen. Benieuwd naar haar 
ervaringen? Blader snel verder 
naar de volgende pagina’s. Op naar 
een fantastisch en afvalarm 2020!
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Dag Dana, wat brengt jou naar de Kringwinkel?
"Ik heb hier net een rondleiding gekregen. Supertof! 
Alles oogt open, fris en overzichtelijk. De spullen 
zien er allemaal heel goed uit en er is veel keuze. Van 
kledij tot kookgerief, meubels, leesboeken, cd’s, zelfs 
lp’s… Hier vind je heel veel onder één dak.” 

Wat is je vooral opgevallen? 
"Als je erover nadenkt, zijn er best veel dingen die 
je in je leven aanschaft en toch maar een paar keer 
gebruikt. Babyspullen, speelgoed, een kinderbedje, 
een autostoeltje, … kinderen zijn er zo snel uitge-
groeid! Het is toch te gek om ze na gebruik weg te 
gooien of op zolder te zetten terwijl er nog zoveel 
andere mensen plezier van kunnen hebben?”

Heb je al eens spullen naar de Kringwinkel gebracht? 
“Ja hoor, bij een grote opruimactie en ook toen we 
verhuisd zijn. Kleding, meubels, huisraad, ... het kreeg 
allemaal een tweede leven en dat geeft een fijn 

die ik regelmatig bijvul. En verder ben ik iemand die 
bewust koopt en niet snel iets weggooit. Ik zou hier 
gemakkelijk nog een uurtje kunnen rondsnuffelen. 
Die cassetterecorder met microfoon? Zo had ik er 
als kind ook één. En maar zingen! En kijk, alles wat 
hier staat, werkt nog perfect. Vroeger werden spullen 
gemaakt om lang mee te gaan. Hoe mooi is dat?”

Ga naar magazine.limburg.net/
danawinner en snuffel mee rond 
met Dana in de Kringwinkel!

BV DOET MEE

gevoel. Het is goed voor onze planeet en je maakt er 
iemand anders gelukkig mee. Denk aan jonge koppel-
tjes: je kan hier je volledige uitzet kopen als je wil. Het 
duurzame kringloopgebeuren vind ik in alle opzichten 
interessant.” 

Op 31 oktober sta je in het Sport paleis in Antwerpen. 
Zou je daarvoor tweedehandskledij overwegen?
“Ik kom uit een groot gezin en als kind heb ik vaak 
kleren van mijn zus gedragen. Dat was heel vanzelf-
sprekend. Vandaag is tweedehandskleding heel hip. En 
al die vintagespulletjes, daar heb je vaak echt mooie 
stukken tussen. De zoektocht alleen al is leuk. In mijn 
kleerkast hangen spullen die al vele jaren meegaan. 
Nieuwe en oude stukken combineren, vind ik de max. 
Ik durf ook wel eens oude stukken te laten aanpassen 
om ze nieuw leven in te blazen. Het leven is te kort om 
het niet te pimpen dus wie weet sta ik in het Sportpa-
leis wel met een leuke tweedehands bolhoed.”

Minder weggooien, bewust kopen, afval 
verminderen, ben je daar thuis mee bezig? 
“Toch wel. Sorteren en recycleren vind ik ontzettend 
belangrijk. Ook al ben je maar één schakel in een 
hele keten, als iedereen zijn best doet, dan kunnen 
we echt wel een verschil maken. Wegwerpverpak-
king probeer ik te vermijden. Onderweg naar een 
optreden of tijdens repetities gebruik ik een drinkbus 

Van de 
Kringwinkel 
naar het 
Sportpaleis
Een vleugje diva 
in de Kringwinkel.
Voor Dana Winner is zingen liefde, emoties 
en herinneringen delen. Dat ze ook een 
voorliefde koestert voor spullen met een 
ziel, zal niemand verwonderen. Loop je met 
haar door een Kringwinkel, dan gaat het 
van ‘o, wat een tof bloesje’ tot ‘wauw, wat 
een mooie stoel’ en ‘hé, een singeltje van 
mij!’ Loopt ze ook warm voor het duurzame 
kringloopgebeuren?   

“Aan elk product 
in de Kringwinkel 
hangt een verhaal 
vast. Hoe mooi 
is dat?”
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Op naar een 
nog schoner 
Limburg en Diest  
De goede afvalvoornemens 
van Luc Wouters 
In januari wordt iedereen om de oren geslagen met 
goede voornemens. Meer sporten en gezonder 
leven horen we vaak, maar hoe zit het met 
voornemens op gebied van afval? We vragen het 
aan Luc Wouters, voorzitter van Limburg.net.

SPULLEN DIE NOG EEN TWEEDE 
LEVEN KUNNEN KRIJGEN? 
NAAR DE KRINGWINKEL!
U kan bij De Kringwinkel terecht met kledij 
en textiel, speelgoed, boeken, meubelen, 
huisraad, decoratie, elektro, fietsen, 
multimedia, sport- en babyartikelen. 
De belangrijkste voorwaarde is dat alles 
nog bruikbaar is. Beschadigde, gescheurde, 
vuile, versleten of onvolledige spullen horen 
thuis in het recyclagepark. Twijfelt u? Stel 
uzelf dan de vraag: "Zou mijn buurvrouw 
het nog kunnen en willen gebruiken?", of 
contacteer De Kringwinkel in uw buurt.

Hoe wilt u in 2020 afvalbewuster leven?
Het is een klassieker, maar ik wil in 2020 vaker mijn 
drinkbus gebruiken. Zo sla ik twee vliegen in 1 klap: 
ik vervang liters koffie door water én ik gebruik 
geen plastic flesjes meer. Ook blijven we met het 
gezin inzetten op de kleine inspanningen, zoals 
herbruikbare zakken en groentezakjes meenemen 
naar de supermarkt. Het lijken kleine dingen, maar ze 
maken een groot verschil. 

Welke gouden tip wilt u de lezers van 
Het Schoonste Magazine meegeven om 
slimmer om te gaan met hun afval?
Dé gouden tip is moeilijk, omdat er veel kleine 
aanpassingen zijn die samen een groot verschil 
maken. Ik heb wel twee tips uit eigen ervaring. Kippen 
zijn de perfecte verwerkers van keukenafval. Nu 
heeft niet iedereen plaats of tijd om zelf kippen 
te houden, maar misschien kan u het eens 
aan de buren vragen? Wij brengen zelf 
onze keukenrestjes naar de kippen van 
de buren, en die zijn daar erg blij mee. 
Mijn tweede tip is om meer lokaal 
te kopen. Onze papierophalers 
halen steeds meer dozen van 
online aankopen op, terwijl veel 
van die producten ook lokaal 
te koop zijn. Ik ben zelf een 
rasechte ‘winkelhier’ en heb 
nog nooit iets online gekocht. 
Zo ondersteun ik de handelaars 
uit mijn gemeente, creeër 
ik minder afval én daalt de 
algemene CO2-uitstoot, een 
win-win-win-situatie.

“Het beste afval is 
het afval dat niet 

bestaat. Afval dat 
onvermijdelijk 

is, moeten we zo 
goed mogelijk 

sorteren om 
daarna te 

verwerken.”

Opgeruimd 
staat netjes  
Breng niet-gebruikte 
spullen naar 
De Kringwinkel of het 
recyclagepark 
Was één van uw goede voornemens 
dit jaar het huis grondig opruimen of 
een kamer onder handen nemen? 
Dan heeft u waarschijnlijk een 
aantal spullen die weg mogen.

IS IETS KAPOT, VUIL OF 
VERSLETEN? NAAR HET 
RECYCLAGEPARK! 
Heel wat afvalsoorten worden apart ingezameld 
zodat ze gerecycleerd kunnen worden. Een houten 
kast hoort in de houtcontainer, kapotte plastic tuin-
meubelen horen in de container met harde plastics. 
Voor recycleerbare afvalsoorten moet u niet betalen. 
Enkel een product of voorwerp dat samen gesteld is 
uit verschillende materialen en niet in een huisvuilzak 
past, hoort bij grofvuil. Voor grofvuil moet u betalen. 
Voor sommige afvalsoorten op het recyclagepark 
moet u betalen. Sorteer daarom op voorhand thuis 
uw afval. Dit maakt een bezoek aan het park gemak-
kelijker en voordeliger (aangezien er verschillende 
tarieven zijn).

Op zoek naar een Kringwinkel in 
uw buurt? Vind vlotjes één terug op 
magazine.limburg.net/kringwinkel.

OPRUIMEN INTERVIEW VOORZITTER

Alle tarieven die gelden op de 
Limburg.net-recyclageparken kan u 
raadplegen via www.limburg.net/
recyclageparken

• Afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten (AEEA) zoals koelkasten, 
diepvriezers, ovens, ...

• Recycleerbaar afval of kringloopgoederen
• Afval met gemengde samenstelling dat in 

een huisvuilzak past
• Bouwafval
• Gevaarlijk afval
• Houtafval

WAT IS GEEN GROFVUIL?
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OMGAAN MET RESTJES

Red de 
restjes 

Tips om restjes te 
vermijden en te 

verwerken
Jaarlijks gooit de gemiddelde 

Vlaming zo’n 30 kg voedsel weg, 
een gigantische hoeveelheid. 
Slimmer omgaan met restjes 

brengt nochtans geld op: u kan tot 
30% op uw afval besparen. Enkele 

tips om voedselverlies te vermijden. 

9

Nieuw bij Limburg.net

Wat gebeurt er in 
uw gemeente?

LOKAAL NIEUWS

Op www.limburg.net/
recyclageparken vindt u 
alle informatie over de 
werking van het park terug.

AFVALBELASTING IN GINGELOM, 
VOEREN EN ZUTENDAAL
Tot 2019 betaalden de inwoners 
van Gingelom, Voeren en Zutendaal 
voor de inzameling en verwerking 
van hun afval via de gemeentelijke 
belasting. Vanaf dit jaar krijgen ze 
een jaarlijkse afvalbelasting die 
door Limburg.net wordt verstuurd. 
Zo krijgen zij een betere kijk op de 
kostprijs van hun afval.  

NIEUW ADRES RECYCLAGE-
PARK LOMMEL
Sinds 21 januari 2020 is het 
recyclagepark van Lommel 
verhuisd naar Maatheide 89. 
Net zoals in de andere Limburg.
net-parken krijgt u toegang tot 
het park met uw elektronische 
identiteitskaart. Op het park 
zelf is het niet langer nodig om 
afval over een containerrand 
te tillen dankzij verzonken 
containers. Brede rijvakken en 
eenrichtingsverkeer zorgen dan 
weer voor meer veiligheid en een 
vlotte doorstroming.

OPTIMO VAN 
START IN VOEREN
Sinds begin dit jaar maken 
inwoners van Voeren gebruik 
van Optimo, een innovatief 
afvalophaalsysteem. Eén 
afvalwagen haalt tweewekelijks 
op dezelfde dag verschillende 
afvalsoorten op. Na Lommel, 
waar sinds 2016 het proefproject 
loopt, is Voeren de volgende 
gemeente die overstapt naar het 
nieuwe systeem.

PROEFPROJECT 
ONLINE AANVRAAG GROFVUIL-
OPHALING IN 3 GEMEENTEN
Vanaf deze maand kunnen inwo-
ners van Gingelom, Sint-Truiden en 
Voeren een grofvuilophaling niet 
alleen online aanvragen maar ook 
onmiddellijk betalen. Een sticker 
kopen om op het grofvuil te kleven 
is voor hen niet meer nodig. In de 
andere gemeenten verloopt de 
aanvraag ook online, maar gebeurt 
de betaling via een grofvuilsticker.

1  Goed voorbereid naar de winkel. Dit is meteen 
de belangrijkste tip: koop niet meer dan u nodig 
heeft. Het lijkt eenvoudig, maar toch laten we 
ons snel verleiden in de supermarkt. Controleer 
daarom eerst wat u al in huis hebt. Wat u echt 
nodig hebt, zet u op het boodschappenlijstje.

2  FIFO. Heeft u al van het ‘first in, first 
out’-principe gehoord? Producten die het 
langst in uw frigo staan, zet u vooraan. Zo 
neemt u deze er als eerste uit en blijven er 
geen vergeten potjes achter in de frigo. 

3  Efficiënt koken. Pas uw recept aan aan de 
hoeveelheid personen waarvoor u kookt. 
Blijft er toch wat over? Bewaar het in de 
koelkast, perfect voor de lunch de volgende 
dag of als basis voor een nieuw gerecht. 

4  Kippen. Kippen zijn dol op tafelrestjes. 
Ze kunnen tot 50 kg per jaar verwerken, 
en geven lekkere eitjes in ruil.

5  Composteer. Composteer resten van fruit 
en groenten. Ook bananen- of sinaas-
appelschillen, notendoppen en koffiedik 
kan u perfect composteren.

AFVALBELASTING IN GINGELOM, 

van Gingelom, Voeren en Zutendaal 

van hun afval via de gemeentelijke 

door Limburg.net wordt verstuurd. 
Zo krijgen zij een betere kijk op de 

de betaling via een grofvuilsticker.

ONLINE AANVRAAG GROFVUIL-
OPHALING IN 3 GEMEENTEN

Surf naar magazine.limburg.net/
restjes en ontdek wat u allemaal 
kan doen met uw restjes.

Ontdek hoe je efficiënt 
kan koken met het 
receptenboekje van 
Limburg.net en Vlaco

3

4

5  Composteer. 
en groenten. Ook bananen- of sinaas-
appelschillen, notendoppen en koffiedik Surf naar magazine.limburg.net/

restjes en ontdek wat u allemaal 
kan doen met uw restjes.
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Misschien heeft u nog 
een rol bordeaux zakken 
met oude sluiting? Deze 

mag u blijven vullen 
en buitenzetten voor 

ophaling. Gebruik eerst 
uw bordeaux zakken 
vooraleer u de grijze 
huisvuilzakken vult.

Huisvuilzakken
In gemeenten waar huisafval in zakken wordt 
opgehaald, hebben de inwoners recht op een 
hoeveelheid huisvuilzakken. Dat aantal hangt af van 
de gezins samenstelling.

GEZINS SAMENSTELLING 
OP 1 JANUARI 2020

AANTAL ROLLEN
HUISVUILZAKKEN

1 persoon
2 rollen van 22 liter 
(10 zakken per rol)

2 personen
2 rollen van 44 liter 
(10 zakken per rol)

3 personen
2 rollen van 44 liter en 1 rol 

van 22 liter (10 zakken per rol)

4 personen of meer
3 rollen van 44 liter 
(10 zakken per rol)

Quotum afvalkilo’s 
Als u in een gemeente woont waar met bakken 
gewerkt wordt, weegt de ophaalwagen uw 
afval bij elke ophaling. Die kilo’s worden afge-
trokken van de totale hoeveelheid afvalkilo’s 
waar uw gezin recht op heeft. Zo is duidelijk 
hoeveel kilo’s u nog kan aanbieden. 
Voor wie goed sorteert is het aantal kilo’s huisvuil 
voldoende. Als u toch niet toekomt met het aantal 
inbegrepen kilo’s huisvuil in de afvalbelasting, 
moet u bijbetalen volgens vastgelegde tarieven. 
Voor de ophaling van huisvuil bedraagt dit 0,18 
euro per kg en 0,70 euro per ledigingsbeurt.

Maak een account aan op mijn.limburg.net 
Vanaf 10 februari vindt u hier de info over 
uw quotum huisvuil 2020 terug. Zo ziet u 
wanneer u de grijze huisvuilbak heeft bui-
tengezet voor lediging en hoeveel kilo 
er in de huisvuilwagen is beland.

Huisvuil in 
grijze container
Zet u een grijze container buiten en krijgt u jaarlijks 
een afvalbelasting van Limburg.net? Dan is in uw 
afvalbelasting een bepaald aantal kilo’s huisvuil 
inbegrepen, afhankelijk van uw gezinssamenstelling.

GEZINS SAMENSTELLING 
OP 1 JANUARI 2020 AANTAL KILO’S HUISVUIL

1 persoon
60 kg + 

12 ledigingsbeurten

2 personen
120 kg + 

12 ledigingsbeurten

3 personen
150 kg + 

12 ledigingsbeurten

4 personen of meer
180 kg + 

12 ledigingsbeurten

Quotum 
huisvuil 2020
In heel wat gemeenten in haar 
werkingsgebied stuurt Limburg.net 
jaarlijks een afvalbelasting voor de 
inzameling en verwerking van het afval. 
Dat geldt voor elk gezin dat op 1 
januari 2020 gedomicilieerd is in een 
van die gemeenten. In dat bedrag 
zit een quotum huisvuil vervat. Die 
hoeveelheid wordt vertaald naar een 
aantal huisvuilzakken of kilo’s huisvuil.

huisvuilzakken vult.

Vergeet uw huisvuilzakken niet af te halen
Vanaf 10 februari kan u uw huisvuilzakken 
voor 2020 afhalen. Op www.limburg.net 
kan u opzoeken waar u hiervoor terecht 
kan in uw buurt. Het afhalen wordt geregis-
treerd aan de hand van uw identiteitskaart. 
Zorg er dus zeker voor dat u die op zak 
hebt wanneer u uw zakken afhaalt.
Kan u uw quotum niet zelf afhalen? 
Geef uw identiteitskaart dan mee 
aan een buur of kennis.

Nieuwe huisvuilzak in 2020 
De nieuwe zak heeft een grijze kleur en een 
nieuwe sluitingsmethode. De inhoud van de 
zakken blijft even groot. Hoe u deze zak juist 
moet sluiten, leest u op de volgende pagina.

Komt u niet toe met het quotum huisvuil-
zakken? Dan kunt u een rol bijkopen. De 
prijs van de grijze zakken blijft ongewijzigd:

• 1 rol grote huisvuilzakken (10 stuks): 
12,50 euro/rol

• 1 rol kleine huisvuilzakken (10 stuks): 
6,25 euro/rol

BORDEAUX WORDT GRIJS
Vanaf dit jaar introduceert 
Limburg.net een nieuwe huisvuilzak. 
De nieuwe zak heeft een grijze kleur 
met een nieuwe sluitingsmethode.
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LIMBURG.NET LOST OP

Surf naar www.limburg.net/inloggen.

Vul uw e-mailadres in in het vak ‘Nieuwe 
gebruiker’ en klik op ‘Ga verder als nieuwe 
klant’. Kies voor het onderdeel 'volledige 
registratie'.

Om de registratie af te ronden vragen wij 
éénmalig om uw identiteit te bevestigen. 

Dit kan met uw elektronische 
identiteitskaart (hou hiervoor een 
kaartlezer bij de hand) of via de app itsme.  

De registratie is afgerond. Vanaf nu kunt u 
inloggen op mijn.limburg.net met uw 
e-mailadres en wachtwoord.  

1
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HOE MAAK IK 
EEN ACCOUNT?
HOE MAAK IK 

ACCOUNT?

De huisvuilzak verandert, 
en niet enkel van kleur. Ook 
nieuw is de sluitings methode. 
De nieuwe huisvuilzak sluit u 
in 4 simpele stappen.

ANTWOORDVRAAG

Hoe sluit ik 
de nieuwe 

huisvuilzak?

Stop de zak niet te vol 
om de flappen goed te 
kunnen dichtknopen.

STAP 1

Sluit de zak kruiselings. 
Neem daarvoor eerst 
twee tegenoverliggende 
flappen en leg er een 
dubbele knoop in.

STAP 2

Doe hetzelfde met de 
resterende flappen.

STAP 3

Zorg dat er voldoende 
handgreep overbijft 
zodat onze ophalers de 
zakken makkelijk en veilig 
kunnen vastnemen. 

STAP 4

Alles weten over 
uw afvalgebruik?
Check het op mijn.limburg.net!

1

2

De nieuwe zak wordt gemaakt van 
gerecycleerd plastic. Daarom 
verandert de kleur.

De zakken hebben een 
gebruiksvriendelijkere sluiting. 
Geen aparte lintjes meer om ze 
dicht te binden, maar flappen die je 
kruiselings sluit.

Waarom een 
nieuwe zak?
Limburg.net introduceert een nieuwe 
huisvuilzak omwille van 2 redenen. 

Hoeveel afval heeft u de vorige keer naar 
het Limburg.net-recyclagepark gebracht? 
Heeft u nog openstaande schuld? Hoeveel 
keer heeft u uw container buitengezet? 
Hoe zit het met uw quotum huisvuil? 
Op mijn.limburg.net kan u terecht voor 
al de details over uw afvalverbruik.

Nog 
bordeaux 

zakken? Deze 
blijven geldig. 

Gebruik ze eerst op 
voor u de grijze 

vult.

Bekijk op magazine.limburg.net/
nieuwezak een handige video 
over de nieuwe huisvuilzak.



Niet 
alles wat 

op papier lijkt, 

mag mee met het 

oud papier. Enkel 

zuiver oud papier en 

karton kan immers 

gerecycleerd 
worden.

Wat hoort bij 
papier en 
karton?
Papier hier: 
de sorteerregels
Elke dag gooit u wel iets bij het oud 
papier en karton. Een leeg kartonnen 
doosje, een blad papier of wc-rolletje. Dat 
zijn alle drie duidelijke voorbeelden, maar 
soms twijfelt u misschien of iets al dan 
niet bij het papier en karton thuishoort.

 WEL

 NIET

Wat is wel en niet oud 
papier en karton?

Papieren dozen Papieren 
zakken

Schrijf- en 
machine papier

Boeken
Tijdschriften, 

kranten of folders

BroodzakkenVettig papier

Aluminiumfolie KeukenpapierBehangpapier

Vershoudfolie

LIMBURG DOET GOED

Hoe biedt u papier en karton aan? 
• Verwijder de plastic folie die 

rond tijdschriften zit. 
• Bind oud papier en 

karton samen met touw 
of verzamel het in een 
stevige kartonnen doos.

• Vouw kartonnen dozen dicht 
en plooi ze samen. 

Waar kunt u terecht met 
uw papier en karton?

Limburg.net haalt 
elke maand uw 
papier en karton 

aan huis op. Een gevulde doos 
of samengebonden pakket mag 
niet meer dan 15 kg wegen. Per 
ophaalbeurt kan u maximum 1 m3 
papier en karton buitenzetten.

U kan uw papier 
en karton ook 

naar het recyclagepark brengen. 
Maar waarom zou u dit afval in 
uw wagen laden en weer uitladen 
op het park als het bij u aan huis 
opgehaald wordt?

14 1515
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1  Het huisvuil wordt opgehaald 
door afvalwagens, naar de 
centrale gebracht en verza-
meld in een grote bunker. 

2  Het afval wordt daarna 
verbrand in een oven 
met een temperatuur van 
ongeveer 1000 °C. 

3  Door de verbranding ontstaat 
thermische energie in de 
vorm van stoom. Omliggende 
bedrijven kunnen warmte, in 
de vorm van stoom of warm 
water, afnemen om hun 
proces te verduurzamen. 
De overige energie wordt 
omgezet naar elektriciteit. 

4  De rook die ontstaat door 
de verbranding wordt 
grondig gezuiverd voor ze 
wordt uitgestoten. In de 
schoorsteen houden meet-
instrumenten voort durend 
de kwaliteit in de gaten. 

Hoe werkt een 
biostoomcentrale?

PAPIER EN KARTON

Hoe kan u uw papierberg 
verkleinen? Alle tips op  
magazine.limburg.net/
papier

Er zit energie 
in uw afval! 
Bionerga bouwt een 
nieuwe biostoomcentrale 
in Beringen
Bionerga staat in voor de verwerking van het 
huisvuil van Limburg en Diest. In Beringen 
bouwen ze een hoogtechnologische 
biostoomcentrale. Daar wordt energie 
opgewekt uit de verbranding van niet-
recycleerbaar afval. Vanaf maart 2020 is 
de nieuwe centrale klaar voor gebruik. 

Afval vermijden blijft 
beter dan het te verbranden!
Met de biostoomcentrale gebeurt de ver-
werking van niet-recycleerbaar huisvuil zo 
ecologisch mogelijk. Maar afval vermijden 
blijft natuurlijk de meest ecologische optie!
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Iedere dag in de weer 
voor uw afval 
Week van de afvalophaler en de 
recyclageparkwachter
Iedere keer weer, ongeacht de weersomstandigheden, 
staan ze voor u klaar: onze afvalophalers en recyclage-
parkwachters. Zij werken hard om uw afval op te halen en 
het recyclagepark in goede banen te leiden. Tijdens de 
‘Week van de afvalophaler en de recyclagepark wachter’ 
werden zij daarom verdiend in de bloemetjes gezet. 
Deed u ook mee? Van 18 tot 24 november bonden 
tal van mensen een strik rond hun afvalzak en gaven 
kinderen een tekening af. Maar ook een simpele 
dankjewel werd al erg geapprecieerd. En spotte u de 
tekening van Kamagurka in de krant?
De journalisten van Radio 2 Limburg kwamen ook langs 
op het recyclagepark van Hechtel-Eksel. Parkwachter 
Danny leidde hen met plezier rond.

Tot 600 kg asbest 
per gezin naar het 
recyclagepark
Vanaf dit jaar mag u meer asbesthoudende 
materialen gratis naar het recyclagepark 
brengen. Het quotum van 200 kg werd 
opgetrokken naar 600 kg. Een quotum is het 
maximale gewicht dat u jaarlijks (van 1 januari 
tot en met 31 december) gratis naar het recy-
clagepark kunt brengen. Zolang u dat quotum 
niet overschrijdt, hoeft u niet te betalen. 
Deze regeling is van toepassing voor de 
parken die door Limburg.net worden uitgebaat.   

Kraantjeswater -
kampioenen zijn bekend
Eind vorig jaar daagde DrinKraantjeswater alle 
sport- en jeugdverenigingen uit: neem op een 
creatieve manier afscheid van flessenwater en 
scoor voortaan met kraantjeswater. Na lang 
beraad koos de jury drie laureaten: Chiro Malderen, 
B.C. Gems Diepenbeek en Scouts Sint-Michiel/
Anne Frank. Deze drie winnaars kregen geperso-
naliseerde drinkbussen met draagkratjes cadeau. 
En er was nog meer. Dé grootste kraantjes-
waterkampioen, B.C Gems Diepenbeek, kreeg 
op 22 december 2019 een uniek bezoek van 
acteur Herman Verbruggen, het boegbeeld van 
de actie. Samen werd geklonken met een glaasje 
vers getapt kraanwater. Want echte kampioenen 
drinken kraanwater! 

Ga naar  
www.drinkraantjeswater.be 
en ontdek de filmpjes van 
de winnaars. 

Weet u niet zeker of het recyclagepark in 
uw gemeente een Limburg.net-park is? 
Op www.limburg.net/recyclageparken 
vindt u een lijstje terug. 

Meer info over de bekers en het 
uitleensysteem vindt u op 
www.limburg.net/
herbruikbare-bekers-limburgnet
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tekening van Kamagurka in de krant?
De journalisten van Radio 2 Limburg kwamen ook langs 
op het recyclagepark van Hechtel-Eksel. Parkwachter 
Danny leidde hen met plezier rond.

Uitleendienst herbruikbare bekers
Vanaf 1 januari 2020 mogen Vlaamse overheden en 
gemeentebesturen bij evenementen enkel nog drank 
serveren in herbruikbare bekers. Plastic of andere 
wegwerpbekers zijn dus verboden, maar ook het 
aanbieden van drank in plastic of glazen wegwerpflessen 
of in blik is niet meer toegelaten. Ook voor niet-
gemeentelijke evenementen, bijvoorbeeld schoolfeesten 
en festivals, is het vanaf 1 januari verboden om drank 
te serveren in wegwerpbekers, blikjes en plastic flesjes, 
tenzij de organisator een systeem voorziet dat minstens 
90% gescheiden inzameling garandeert.
Limburg.net stelt daarom 150.000 herbruikbare 
bekers ter beschikking die uitgeleend kunnen 
worden. Niet alleen door gemeentelijke diensten en 
adviesraden, maar ook door sport-, cultuur-, jeugd- en 
buurtverenigingen en onderwijsinstellingen. Met deze 
uitleendienst wil Limburg.net haar burgers en partners 
helpen bij het beperken van hun afval en hen aanzetten 
evenementen duurzaam te organiseren. 

Tot 600 kg asbest 
per gezin naar het 

maximale gewicht dat u jaarlijks (van 1 januari 
tot en met 31 december) gratis naar het recy-
clagepark kunt brengen. Zolang u dat quotum 

parken die door Limburg.net worden uitgebaat.   

Herbeluister enkele van de reportages van 
Radio2 op de website: www.bit.ly/
radio2recyclagepark



GLASS CRIMINAL 
Wanneer u afval naast de glasbol achterlaat, begaat 
u een overtreding. Die boodschap wil Limburg.net 
luid laten klinken! De afval intercommunale lanceerde 
daarom een uitgebreide campagne, met als spil een 
filmpje in de stijl van een misdaadthriller. 

Veel mensen denken dat wit en 
gekleurd glas vermengd worden 
wanneer de vrachtwagen de glasbollen 
leeg maakt. Niets is minder waar! In de 
vrachtwagens zit een scheidingswand. 
Die zorgt er wel voor dat wat u goed 
sorteert ook goed gesorteerd blijft! 

Sluikstorten 
is strafbaar,  
ook aan de glasbol
Campagne tegen foutief 
achtergelaten afval
Denkt u dat de ophaalwagen van het glas ook afval 
meeneemt dat niet in de glasbol zit maar ernaast ligt? 
Dat is niet het geval. Wat naast de bol ligt, is sluikstort. 
En sluikstorten is strafbaar. 

SORTEERREGELS HOLGLAS

Holglas zijn transparante glazen 
flessen, bokalen en flacons. U kan 
holglas naar de glasbollen of het recy-
clagepark brengen. 
Voor de recyclage is de scheiding 
tussen wit en gekleurd glas uiterst 
belangrijk. Daarom zijn er twee kleuren 
glasbollen: wit en groen. De witte bol is 
bestemd voor wit glas, de groene voor 
gekleurd glas.

HOE GLAS AANBIEDEN?
• Maak alle flessen leeg vooraleer u 

ze weggooit.
• Verwijder de deksels of doppen van 

flessen en bokalen.

NIET TOEGELATEN
• hittebestendig glas (zoals 

ovenschotels en kookplaten)
• porselein en aardewerk
• stenen flessen en kruiken
• opaalglas en kristal
• vlak glas zoals ruiten en spiegels
• lampen en tl-lampen

GLASBOL VOL? 
NEEM DE VOLGENDE!
Limburg.net doet er alles aan 
om op regelmatige basis de 
glasbollen te ledigen. Toch kan 
het gebeuren dat een glasbol 
vol zit. Zet dan niet zomaar 
uw glas naast de glasbol maar 
zoek er een in de buurt waar 
nog plaats is. Op de website 
vindt u een overzicht van alle 
glasbollen in Limburg en Diest. 
U kan uw glas ook altijd naar 
het recyclagepark brengen.

Veel mensen denken dat wit en 
gekleurd glas vermengd worden 
wanneer de vrachtwagen de glasbollen 
leeg maakt. Niets is minder waar! In de 
vrachtwagens zit een scheidingswand. 
Die zorgt er wel voor dat wat u goed 
sorteert ook goed gesorteerd blijft! 

NEEM DE VOLGENDE!
Limburg.net doet er alles aan 
om op regelmatige basis de 
glasbollen te ledigen. Toch kan 
het gebeuren dat een glasbol 
vol zit. Zet dan niet zomaar 
uw glas naast de glasbol maar 
zoek er een in de buurt waar 
nog plaats is. Op de website 
vindt u een overzicht van alle 
glasbollen in Limburg en Diest. 
U kan uw glas ook altijd naar 
het recyclagepark brengen.
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SLUIKSTORT AAN DE GLASBOL 

Heeft u het filmpje nog niet gezien? 
Bekijk het op www.limburg.net/
sluikstortenisstrafbaar



Afvalarmer leven  
in 2020?  

Wat moet u doen?
• Surf snel naar 

magazine.limburg.net/wedstrijd
• Beantwoord de vraag en 

de schiftingsvraag.

Wilt u net als ons afval-
armer leven in 2020? Dan 
kan u tips halen uit de Zero 
Waste Kalender. Maak kans 
op een exemplaar door de 
wedstrijdvraag in te vullen 
op de schoonste site. 

De wedstrijd loopt tot 15/02/2020.

Deelnemen aan de wedstrijd 
kan op magazine.limburg.net/
wedstrijd. Veel succes!


