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van ’t land ontdekt u nog 
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Wat gebeurt er in 
uw gemeente?

"Het lijken 
misschien 
onbenullige 
richtlijnen, 
maar ze 
hebben een 
grote impact."

De kunst van het 
correct aanbieden...
... onze afvalophalers en 
parkwachters zullen u dankbaar zijn!

Door uw afval correct aan te bieden, 
helpt u onze medewerkers om hun job 
gemakkelijker en vooral veiliger uit te 
voeren. Zowel bij de ophaling aan huis 
als in het recyclagepark. In dit maga-
zine vindt u daarom tips om afval aan 
huis en in onze parken op een veilige 
manier aan te bieden. Alvast bedankt 
om samen met ons Limburg en Diest 
nog schoner te maken!

Afval correct aanbieden, het zit vaak in de kleine 
dingen. Het afval juist toebinden, de container 
met het handvat naar de straatkant plaatsen, 
papier en karton in een afsluitbare kartonnen 
doos steken... Het lijken misschien onbenullige 
richtlijnen, maar ze hebben een grote impact. 
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Dag Nina, hoe was het om aan de slag 
te gaan in een recyclagepark?
Tof! Ik heb veel bijgeleerd. De wagens worden auto-
matisch gewogen bij het binnen- en buitenrijden. 
Er is een handige routing zodat de verschillende 
afvalsoorten in de juiste container terechtkomen. 
Maar ik was toch vooral onder de indruk van de 
kennis en behulpzaamheid van de parkmedewerkers. 
Heel wat mensen hebben vragen over gemengd 
afval, zoals plastic dat aan hout bevestigd is. Of wat 
er nu precies bij zachte plastics hoort en wat niet. 
De parkwachters helpen iedereen verder en zorgen 
ervoor dat het afval juist gesorteerd wordt. 

Respect voor de parkmedewerkers?
Absoluut. Mensen reageren niet altijd even vriendelijk 
als ze erop gewezen worden dat ze hun afval niet 
correct sorteren. Terwijl deze collega’s alleen maar 
willen helpen. Correct sorteren is heel belangrijk om 

Benieuwd naar hoe Nina het ervan 
afbracht? Bekijk de video op 
magazine.limburg.net/nina

BV LOOPT MEE

het afval daarna te kunnen recycleren. En trouwens: 
een stuk plastic van hout verwijderen is toch maar 
een kleine moeite?

Wat is je nog opgevallen?
Er is veel meer afval dat gerecycleerd kan worden 
dan ik dacht. En wat ze er allemaal mee kunnen doen! 
Van petflessen maken ze bijvoorbeeld fleecetruien. 
Wat ook bijzonder is: houtsnippers mag je gratis 
afhalen in het recyclagepark.

Ben jij zelf bewust met afval bezig? 
Zeker. Sorteren heb ik van thuis uit meegekregen. 
Daarnaast probeer ik afval zoveel mogelijk te vermij-
den. Voeding dat nog eens afzonderlijk verpakt is in 
plastic, koop ik niet. En op training neem ik kraantjes- 
water mee in een hervulbare drinkbus. Maar wat me 
mateloos ergert, is het zwerfvuil langs de straten. Dat 
raap ik wel eens op en gooi het in een vuilnisbak. Wie 
doet zoiets? 

Wordt er op toernooien bewust omgegaan met afval? 
Tijdens de grote competities veel te weinig. Zo 
kregen we op de European Games in Minsk plastic 
bordjes en bestek. Stel je voor: honderden atleten die 
een maand lang uit plastic eten. Wat een afvalberg! 
Daar word ik niet vrolijk van. Gelukkig scoort België 
stukken beter.

Limburg.net daagde 
turnster Nina Derwael 

uit om een paar uurtjes 
mee te draaien in het 

recyclagepark van Alken. 
Zonder aarzelen rolde ze 

de mouwen op. Tussendoor 
kon er een flikflak af. Van 
parkwachter Henri kreeg 

ze alvast een dikke 10.

"Honderden 
atleten die een 
maand lang met 
plastic bestek 
eten, daar 
word ik niet 
vrolijk van.”

“Parkwachters  
verdienen een medaille!”

Turnster Nina Derwael 
(20) aan de brug in het  
recyclagepark van Alken.



76

Plaats uw afval goed 
zichtbaar langs de straat.

Zet uw afval op tijd buiten: de avond 
voordien of voor 6 uur ’s ochtends.

CORRECT AANBIEDEN

Denk aan de rug van  
onze afvalophalers

Hoe zet u 
uw afval 
klaar voor 
een ophaling 
aan huis?
Bij elke rit halen onze afvalophalers 
tonnen afval op. Door weer en wind, 
elke dag opnieuw. Door uw afval 
correct aan te bieden, kan u hen een 
handje helpen. Zo kunnen ze hun job 
op een veilige en efficiënte manier 
uitvoeren. En zorgt u ervoor dat 
alles netjes wordt meegenomen.

Huisvuil

Zakken
• Gebruik enkel zakken met 

het logo van Limburg.net.
• Sluit de zakken op de juiste 

manier: voorzie voldoende 
handgreep. Kleef de zak niet toe.

• Maak niets vast aan de 
buitenzijde van de zak. 

• Stop geen scherpe 
voorwerpen in de zak.

• Grote zakken mogen niet 
meer dan 10 kg wegen, kleine 
zakken niet meer dan 5 kg.

• Zet per ophaalbeurt max. 
4 zakken buiten.

Containers
• Zorg ervoor dat het deksel van uw 

container netjes en gemakkelijk 
dicht kan. Vul de container dus 
maximaal tot aan de rand. Een 
container die niet dicht kan, kan 
niet op een veilige manier geledigd 
worden. 

• Zet de container klaar met het 
handvat aan de straatkant.

Pmd
• Zorg dat alle verpakkingen 

volledig leeg zijn. 
• Maak niets vast aan de 

buitenzijde van de zak.
• Stop geen scherpe 

voorwerpen in de zak.
• Bied de flessen en flacons 

aan met dop, bij voorkeur 
platgedrukt in de lengte.

• Bied enkel huishoudelijke 
verpakkingen aan. Het 
originele volume mag niet 
groter zijn dan 8 liter.

• Zet per ophaalbeurt max. 
4 zakken buiten.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Papier en karton
• Verwijder plastic folie 

rond tijdschriften.
• Bind oud papier en 

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

• Vouw kartonnen dozen 
dicht en plooi ze samen.

• Zet niet te veel buiten: max.  
1 m3 per ophaalbeurt, een 
pakket mag niet meer 
dan 15 kg wegen. Surf naar magazine.

limburg.net/papier en 
ontdek hoe u papier 
en karton correct 
kan aanbieden. 
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RECYCLAGEPARK 

Nieuw bij Limburg.net

Wat gebeurt er in 
uw gemeente?

LOKAAL NIEUWS

De openingsuren en 
adressen van alle 
Limburg.net-parken 
vindt u op www.limburg.
net/recyclageparken.

Als het park in uw gemeente wordt 
uitgebaat door Limburg.net, kan u terecht 
in alle Limburg.net-recyclageparken. Check 
de adressen, openingsuren en drukte 
via www.limburg.net/recyclageparken

INWONERS KORTESSEM 
WELKOM IN AL ONZE PARKEN
Het oud gemeentelijk recyclage-
park in Kortessem sloot eind 
maart de deuren omdat het niet 
meer voldeed aan alle kwaliteits-
normen. De gemeente Kortessem 
en Limburg.net werkten daarom 
aan een oplossing: sinds 31 maart 
kunnen de inwoners terecht in 
alle Limburg.net-parken. 

RECYCLAGEPARK PEER 
OPENT OP 6 OKTOBER 
OPNIEUW DE DEUREN 
Het recyclagepark in Peer heeft de 
afgelopen maanden een grondige 
metamorfose ondergaan. Dankzij 
een uitbreiding van de oppervlakte 
en een slimmere plaatsing van 
de containers is er voortaan een 
vlottere verkeersdoorstroming. 
Verzonken containers zorgen 
bovendien voor meer gebruiksge-
mak: gebruikers moeten hun afval 
niet langer over de rand tillen.

RENOVATIE 
RECYCLAGEPARK 
BOSDEL (GENK) 
Later dit jaar zal het recycla-
gepark van Bosdel de deuren 
sluiten. Het oude park wordt 
afgebroken, zodat er een nieuw 
park gebouwd kan worden. De 
opening van het nieuwe park 
is voorzien voor het najaar van 
2021. De inwoners van Genk 
zullen tijdens de duur van deze 
werken terechtkunnen in de 
andere recyclageparken van 
Genk en Limburg.net. 

1  Breng niet te veel in één keer

In onze parken kan u terecht met normale hoeveel-
heden huishoudelijk afval. Uw voertuig inclusief 
afval mag niet meer dan 5.000 kg wegen. Te grote 
hoeveelheden zorgen er namelijk voor dat de 
opslagcapaciteit in het park sterk daalt. Daardoor 
bestaat het risico dat andere gebruikers hun afval 
niet kwijt kunnen. Door normale hoeveelheden te 
brengen, zorgen we er samen voor dat iedereen 
steeds terechtkan in het park. Dezelfde richtlijnen 
gelden voor bedrijfsafval: dit wordt immers enkel 
aanvaard wanneer het qua samenstelling én hoe-
veelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

2  Kom enkel als het echt nodig is

Met heel wat afval hoeft u niet naar het recyclage-
park. Geef zoveel mogelijk afval (zoals pmd, huisvuil, 
tuinafval, ...) mee met de huis-aan-huisophaling. 
Ook grofvuil wordt op aanvraag opgehaald. En maak 
gebruik van textielcontainers en glasbollen.

3  Niet alle afvalsoorten zijn (altijd) gratis

Recycleerbare afvalsoorten (zoals plastics, metalen, 
afgedankte elektrische en elektronische apparaten, 
autobanden (4/jaar), piepschuim, kga, kaars- en 
kurkresten) brengt u gratis binnen. Voor andere 
afvalsoorten geldt er een quotum. Een quotum is 
het gewicht dat u jaarlijks (1 jan-31 dec) kosteloos 
kan afleveren. Brengt u meer, dan betaalt u een 
tarief per kg. Ten slotte zijn een aantal afvalsoorten 
betalend vanaf de eerste kilo.

Afvalcategorie Quotum

Tarief dat 
aangerekend wordt 

na overschrijding 
datum

Recycleerbaar afval altijd gratis gratis

Zuiver bouwpuin 1.000 kg/gezin 0,025 euro/kg

Groenafval 400 kg/gezin 0,05 euro/kg

Asbest 600 kg/gezin 0,08 euro/kg

Houtafval altijd betalend 0,05 euro/kg

Gemengd bouwpuin altijd betalend 0,08 euro/kg

Grofvuil/roofing altijd betalend 0,18 euro/kg

Een vlot bezoek aan het 
Limburg.net-recyclagepark

3 richtlijnen om rekening mee te houden

EERSTE BUURTBOOMGAARD 
IN OUDSBERGEN
Omdat er steeds minder boom-
gaarden zijn, opent in het najaar de 
eerste Limburgse buurtboomgaard 
in Oudsbergen. Samen tuinieren, 
fruit plukken of confituur maken, 
het zal er allemaal kunnen! Er 
staan tal van fruitbomen en ook 
schapen, kippen en bijen zijn er 
thuis. Bovendien zorgen buurt-
boomgaarden ervoor dat lokale 
oude appel- en perenrassen niet 
uitsterven. De buurtboomgaard 
is een initiatief van Limburg.net, 
Centrum Duurzaam Groen en 
de gemeente Oudsbergen. Ook 
VELT, de Nationale Boom-
gaardstichting, Natuurpunt en 
de Wereldwinkel zetten hun 
schouders onder het project. 

9
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Nieuwe blauwe zak 
vanaf 1 april 2021
Vanaf 1 april 2021 voert Limburg.net in samen-
werking met Fost Plus de uitgebreide pmd-zak 
in. Vanaf dan zal u alle plastic verpakkingen 
in dezelfde blauwe zak kunnen sorteren. De 
‘P’ van pmd staat dan niet meer voor ‘Plastic 
flessen en flacons’ maar wel voor ‘Plastic ver-
pakkingen’. De verschillende plastics zullen in 
sorteercentra uitgesorteerd worden tot zuivere 
afvalstromen, die dan gerecycleerd worden. 
Tot en met 31 maart 2021 verandert er 
niets: de huidige pmd-sorteerregels blijven 
van kracht. Er is namelijk nog tijd nodig 
om alles voor te bereiden. Fost Plus, de 
organisatie die instaat voor de selectieve 
inzameling, sortering en recyclage van huis-
houdelijk verpakkingsafval in België, bouwt 
momenteel nieuwe sorteercentra waar al de 
plasticsoorten gesorteerd kunnen worden. 
Fost Plus verwacht in het voorjaar van 
2021 volledig operationeel te zullen zijn.

KORTJES

Van 5 tot en met 11 oktober: extra 
controle op zwerfvuil en sluikstorten
Tussen 5 en 11 oktober 2020 vindt de jaarlijkse Week 
van de Handhaving plaats. Tijdens deze week vragen 
Mooimakers, Limburg.net en de lokale besturen 
verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil. Dat 
doen we door overtreders aan te spreken, alternatie-
ven voor te stellen, en hen indien nodig te beboeten. 
Er zullen meer controles plaatsvinden. 
Waarom? Zwerfvuil en sluikstort kosten handenvol 
geld, hebben een grote impact op het milieu en zijn 
ronduit storend. Afval hoort gewoonweg in de vuil-
nisbak of in het recyclagepark. De meeste mensen 
nemen gelukkig wel hun verantwoordelijkheid. Goed 
gedrag zal daarom extra in de verf gezet worden. 

’t Schoonste Jaarverslag 
van het land
Ook in 2019 heeft Limburg.net weer heel wat projec-
ten gerealiseerd. Ons principe blijft steeds hetzelfde: 
afval zoveel mogelijk vermijden. We organiseerden 
daarom verschillende acties en campagnes om 
mensen ertoe aan te zetten minder wegwerpproduc-
ten te kopen en kraantjeswater te drinken. Afval dat 
niet vermeden kan worden, zamelen we in en laten 
we verwerken. Zo kan er zoveel mogelijk gerecy-
cleerd worden.

Vergeet uw huisvuilzakken 
niet af te halen 
Wordt uw huisvuil opgehaald in zakken? Vergeet 
dan niet uw quotum huisvuilzakken voor 2020 
af te halen. Elk gezin dat op 1 januari 2020 
gedomicilieerd is in een gemeente waar de 
huisvuilophaling met zakken gebeurt, betaalt een 
afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzameling 
en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit 
een hoeveelheid huisvuilzakken vervat, die u kunt 
afhalen in een van de verschillende afhaalpunten.

Grofvuil laten ophalen? Dat regelt 
u vanaf 1 januari 2021 online.
Vanaf 1 januari 2021 vraagt u een ophaling grofvuil niet enkel 
online aan, maar betaalt u ook online. Zo hoeft u niet langer langs 
te gaan in het gemeentehuis of winkel om een grofvuilsticker te 
kopen. In Gingelom, Sint-Truiden en Voeren werken ze al op deze 
manier sinds 2019 en de reacties zijn positief.
Wat kan er meegeven worden als grofvuil? Al het afval dat niet 
apart ingezameld wordt en te groot is voor de huisvuilzak of -bak. 
Het afval is meestal samengesteld uit verschillende materialen.
Voorbeelden van grofvuil zijn: groot niet-herbruikbaar speelgoed, 
gipsplaten, glaswol en isolatiemateriaal, plastic buizen, oude 
matrassen, matten en tapijten, vloerbekleding, linoleum en  
vinyltapijt, versleten sanitair materiaal, ….
Voor een ophaling aan huis van maximum 2 m³ grofvuil betaalt u 
20 euro. Vermoedt u nog een ophaling aan te vragen in de laatste 
maanden van 2020? Leg de afspraak vast en ga vervolgens een 
sticker kopen. Niet zeker of u nog een ophaling gaat aanvragen 
voor eind 2020? Koop dan zeker geen sticker meer voordat u een 
ophaling hebt aangevraagd. 

Tot januari geldt de huidige 
regeling. Meer info vindt u hier: 
www.limburg.net/fractie/grofvuil

Bekijk de afhaalpunten 
in uw gemeente op 
www.limburg.net/huisvuilzakken2020

Wilt u graag meer lezen over onze 
realisaties van vorig jaar? U vindt 
het jaarverslag op  
www.jaarverslag.limburg.net

Meer info vindt u op  
www.mooimakers.be
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TEXTIEL
RECYCLEERBAAR

MatrassenKussens

 WEL

 NIET

Wat is textiel? 

 
kleding en  
accesoires

keuken- en 
badkamer- 

textiel

 
speelgoed-

knuffels

 woningtextiel beddengoed 

kussensmatrassen

tapijten/ 
vast tapijt

elektrische dekens

Waar kan u terecht  
met uw textiel? 
 
De Kringwinkel in uw 
buurt is blij met uw 
herbruikbaar textiel. 

In uw gemeente staan 
verschillende textiel-
containers. Ook in het 
recyclagepark staat een 
container waarin u tex-
tiel kan achterlaten. 

In enkele gemeenten 
wordt textiel ook aan huis 
opgehaald. De afvalkalender 
of gemeentelijke info 
maakt duidelijk of dit in uw 
gemeente het geval is.

SORTEERREGELS TEXTIEL

Hoe biedt u textiel aan?  
 
Zorg ervoor dat het 
textiel droog en proper is. 

Stop alles in een waterdichte 
zak die afgesloten kan worden 
om beschadiging te voorkomen. 

Hou een paar schoenen 
bij elkaar door de veters 
aan elkaar te binden. Zo 
vermijden wij speurwerk. 

Textiel 
sorteren:  
stof tot 
nadenken?
De sorteerregels
Bij textiel denkt u waarschijnlijk 
aan kleding. Maar wist u dat ook 
huishoudlinnen, beddengoed en oude 
schoenen bij textiel horen? 

U composteert  
toch ook?

5 voordelen van  
compost op een rij

Het gouden kringloopproduct
Compost is een duurzame bodemverbeteraar. Het is 100% natuurlijk en 
multifunctioneel inzetbaar in ieders tuin. U kan zelf composteren, met 
een compostvat of -bak, of compost aankopen op het recyclagepark. 

COMPOSTEREN

 
propere doeken, 

lappen, textiel 
met een klein 

defect

COMPOST VERBETERT 
DE WATERHUISHOUDING 
VAN DE BODEM
Zandgronden met compost 
drogen minder snel uit. Zwaar-
dere gronden, zoals leem en klei, 
draineren dan weer beter dankzij 
compost. Met compost steekt 
u een spons in de grond. Het 
voorkomt dichtslibben en erosie.

 COMPOST GEEFT LANGZAAM 
VOEDINGSSTOFFEN VRIJ
Bij compost komen de voedings-
stoffen langzaam vrij, op het 
tempo dat de planten ze nodig 
hebben. Met als resultaat: sterke 
planten die gelijkmatig groeien 
en tegen een stootje kunnen.

COMPOST BESCHERMT 
TEGEN ZIEKTES 
Het organisch materiaal van 
compost is zeer divers en trekt 
verschillende bodemdiertjes 
aan. Zij zorgen er op hun beurt 
voor dat schadelijke organismen 
of ziekten moeilijker de over-
hand krijgen. Compost is als het 
ware dé lijfwacht van uw gazon, 
planten, groenten en fruit.

 COMPOST ZORGT VOOR EEN 
KLEINERE ECOLOGISCHE 
VOETAFDRUK 
Compost ontstaat uit een natuur-
lijk proces en kan in grote mate 
potgrond vervangen. Het is een 
gouden kringloopproduct: duur-
zaam en lokaal geproduceerd.

COMPOST GAAT 
BODEMUITPUTTING TEGEN
Tuinieren put de bodem uit: 
borders worden schoonge-
maakt, grasmaaisel wordt 
weg gehaald, ... Zo wordt de 
bodem schraler, waardoor 
groenten en fruit minder groot 
worden, er minder mooie bloemen 
groeien en uw gazon minder 
weerbaar wordt. Dit kan u mak-
kelijk voorkomen door compost 
te gebruiken. Compost zorgt 
voor voedingsstoffen én een 
vruchtbare en gezonde bodem.

In de Limburg.net- recyclageparken 
kan u Vlaco-compost in bulk 
aankopen (0,01 €/kilo). Als u in 
oktober compost aankoopt, krijgt 
u er een paar handschoenen bij. 
Meer info op www.vlaco.be



Wat gebeurt er met 
harde plastics? 
Een tweede, derde, vierde, ... leven 
voor uw harde plastics 
Harde plastics zijn een waardevolle bron voor de productie 
van nieuwe grondstoffen voor de maakindustrie. Welke 
producten zijn uit harde plastics gemaakt en wat gebeurt 
ermee? We zetten alle informatie voor u op een rij. 

Wat zijn harde plastics?
Harde plastics is de verzamelnaam voor 
voorwerpen die uit niet makkelijk plooibaar 
en breekbaar plastic geproduceerd zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan plastic tuinmeube-
len, emmers, wasmanden, bloempotten, 
dakgoten, plastic speelgoed …

Breng uw harde 
plastics naar het 
recyclagepark
U kan uw harde plastics gratis naar het 
recyclagepark brengen. Let hierbij wel 
op dat uw plastic afval niet langer is dan 
1,5 meter. Verwijder op voorhand ook alle 
onderdelen die niet van plastic  
gemaakt zijn.

WAT GEBEURT ER MET…

Hoe verloopt het recyclageproces?
Limburg.net werkt voor de recyclage 
van harde plastics samen met Van 
Werven Plastic Recycling. Harde plastics 
recycleren gebeurt in zeven stappen. 
De kunststoffen worden handmatig 
voorgesorteerd, machinaal verkleind en 
gewassen. Uiteindelijk worden ze herwerkt 
tot nieuwe, bruikbare grondstoffen. Die 
nieuwe grondstoffen worden ingezet 
in bijvoorbeeld de auto-industrie.
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“Vrijwel 100% van 

al het gesorteerde 

kunststofafval kan 

volledig circulair 

verwerkt worden tot 

nieuwe producten.”

LIMBURG.NET LOST OP

Hoe kan ik zo 
ecologisch mogelijk 
boodschappen doen?
Makkelijker dan het lijkt
Het beste afval is het afval dat niet bestaat. Maar afval volledig 
vermijden blijkt in de realiteit vaak niet zo gemakkelijk. Zo 
goed als alles wat we in de winkel kopen, zit in een verpakking. 
Enkele tips en ecologische alternatieven.

Minder afval? Ga 
naar magazine. 
limburg.net/eco 
en vind afvalvrije 
winkels in uw buurt!

1   Neem eigen verpakkingen mee

Neem potjes, zakjes en vershouddozen 
van thuis mee en laat ze vullen. Denk 
bijvoorbeeld aan kaas en charcuterie 
bij de vershoudtoog, granen en noten, 
brood … Allemaal producten waarbij u een 
wegwerpverpakking kan vermijden. 

2   Koop lokaal

Ga eens langs bij een lokale boer of 
breng de wekelijkse markt een bezoekje. 
Die producten leggen vaak een kortere 
afstand af van veld tot keuken, wat goed 
is voor een lagere CO2-uitstoot. Als u ook 
uw eigen verpakkingen meeneemt, is het 
ecologisch plaatje compleet.

3    Koop grotere verpakkingen als het kan

Telkens kleine hoeveelheden in 
flesjes, pakjes of zakjes aanschaffen 
zorgt voor meer afval dan wanneer 
u producten in bulk koopt. Zorg er 
wel voor dat u alles op tijd op krijgt, 
zodat u geen voedselafval creëert. 

4   Glaasje water? Kies voor de kraan

Flessenwater is erg belastend voor 
het milieu. Om één plastic fles te 
maken is er drie liter water nodig. 
En dan zijn de transportkosten tot 
bij u aan tafel nog niet mee gerekend. 
Kraantjeswater is makkelijk beschik-
baar, goedkoper én gezond. 

Wist u dat... 
... handelaars uw verpakkingen 
niet mogen weigeren? Het FAVV 
(Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen) 
staat 100% achter zero waste 
aankopen, op voorwaarde dat de 
meegebrachte potjes proper en 
geschikt voor voedsel zijn. Han-
delaars mogen het in principe dus 
niet weigeren dat klanten hun 
eigen verpakkingen meebrengen. 
Wel zijn ze niet verantwoordelijk 
voor een eventueel sneller bederf 

van de gekochte producten.
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Bekijk op magazine.
limburg.net/plastic 
het verschil tussen 
harde plastics en 
zachte plastics.
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LIMBURG
DOET
GOED

HERBRUIKBARE BEKERS

Hoe werkt het?
Bestel maar, bestel maar, bestel maar

Een fuif met wissel
bekers, hoe doe je dat? 
Een Chirofuif met 1.600 feestvierders, 
en dat met herbruikbare wisselbekers? 
Dat hadden ze in Ham nog niet gezien. 
Tot de jaarlijkse ‘Passion Night’ van Chiro 
Genebos, begin februari. Hoofdleider 
Arthur Vrancken deelt zijn ervaringen.

Dag Arthur! Waarom kozen jullie voor  
herbruikbare bekers op jullie fuif?
Arthur Vrancken: "Elk jaar organiseren we een 
fuif om de werking van onze Chiro te financieren. 
Door de nieuwe regelgeving zijn we sinds dit 
jaar verplicht om bij evenementen herbruikbare 
bekers te gebruiken. Omdat de gemeente Ham 
zelf onvoldoende bekers had, kwamen we bij 
de uitleendienst van Limburg.net terecht."

En wat waren jullie ervaringen? 
Arthur Vrancken: "Op voorhand hadden we een 
beetje schrik, maar het draaide allemaal heel 
positief uit. Werken met herbruikbare bekers 
vraagt een andere organisatie, met afwasshif-
ten en een waarborgsysteem. Maar achteraf 
heb je ook veel minder opruim. Gewoon de 
bekers in de dozen steken, en klaar! Ook voor 
de feestvierders was het even wennen, maar 
na een uurtje was iedereen ermee weg."

Hebben jullie nog tips?
Arthur Vrancken: "Zorg zeker en vast voor een 
goed waarborgsysteem. Wij vroegen aan het 
begin van de fuif 2 euro voor een beker. Mensen 
konden die beker de hele avond gebruiken. Dat 
werkte wel. Het enige waarvoor je moet opletten 
is dat mensen geen bekers van elkaar ontfutselen 
om de waarborg van iemand anders op te strij-
ken. Daarom aanvaardden we aan het einde van 
de avond telkens maar één beker per persoon."

Bent u lid van een Limburgse 
organisatie die innoveert met 
afval en dus een duurzaam 
steentje bijdraagt? 
Wie weet tonen we uw verhaal  
in onze volgende editie.  
Geïnteresseerd?  
Stuur een mailtje naar  
communicatie@limburg.net.

“Achteraf heb 
je ook veel 
minder opruim. 
Gewoon de 
bekers in de 
dozen steken, 
en klaar!"

Herbruikbare  
bekers,  
handig en  
goedkoop

Limburg.net stelt 150.000 herbruikbare drankbekers ter beschikking 
aan gemeenten en verenigingen in haar werkingsgebied. Dat zijn 

een heleboel bekers om duurzaam te feesten. De ontlener betaalt 
enkel de reinigings- en transportkosten. Voor het ontlenen van de 

bekers werkt Limburg.net samen met Festicup.

ARTHUR  
VRANCKEN  
Hoofdleider 
Chiro Genebos

Binnenkort een 
evenement? Ontdek al 
uw opties op magazine. 
limburg.net/beker.
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U mag de bekers maximaal voor 2 opeenvol-
gende dagen ontlenen. Duurt uw evenement 
langer? Dan reserveert u opnieuw bekers. Zo 
kunnen de bekers correct gewassen worden.

De minimum hoeveelheid voor ontlening is 
500 bekers (= 1 opbergbox). Daarna kan er per 
extra box ontleend worden. Twijfelt u hoeveel 
bekers u moet reserveren? Reken dan op het 
aantal verwachte bezoekers maal 3 (als u de 
bekers tijdens het evenement kunt spoelen). 

U kan de bekers zelf ophalen en terug-
brengen (bij Festicup of één van de 
BEWEL-filialen). Dat kost niets. Voor 
een levering betaalt u 50 euro per rit. 

Na het evenement mogen de bekers mét 
drankresten terug ingeleverd worden. Om 
hygiënische redenen worden ze na elk 
gebruik altijd professioneel gereinigd.

Tijdens de activiteit moet het voor de 
bezoekers duidelijk zijn dat het om her-
bruikbare bekers gaat die weer ingeleverd 
moeten worden. De ontlener zorgt voor 
de inzameling van de bekers en zet een 
inzamelsysteem met waarborg op.

Er wordt een waarborg gevraagd (afhanke-
lijk van het aantal ontleende bekers en de 
reinigingskosten). Na het terugbrengen van 
de bekers worden alle kosten verrekend 
en het resterende saldo teruggestort. 
Indien minstens 97% van de bekers 
tijdig wordt teruggebracht en de bekers 
niet extra vuil worden ingeleverd,  wordt 
de volledige borg teruggestort.

Handig om  
te weten 

WAAROM HERBRUIKBARE BEKERS GEBRUIKEN?
Sinds 1 januari 2020 is het verboden om bij 
evenementen drank te serveren in wegwerpbekers, 
blikjes en plastic flesjes, tenzij de organisator 
een systeem voorziet dat minstens 90% 
gescheiden inzameling garandeert.

WAT KAN U UITLENEN? 
Limburg.net heeft 150.000 bekers waarin 
bier, water en frisdrank geserveerd kunnen 
worden. De Limburg.net-beker is een 
beker van 30 cl (tapmaat 25 cl).

HOE AANVRAGEN? 
• Surf naar www.limburg.net/ 

herbruikbare-bekers-limburgnet
• Vul het online formulier in 
Hou er rekening mee dat een reservatie voor 
in het weekend uiterlijk de dinsdag ervoor 
vóór 12 uur dient aangevraagd te worden.
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KOSTPRIJS: 

Container (15 m³) 160 euro

Platenzak en/of 
bigbag (max. 7)

20 euro 
per platen-
zak/bigbag 

Persoonlijk beschermings-
materiaal (o.a. een overall, 

verplicht aan te kopen)
10 euro

Surf naar www.limburg.net/asbest voor 
alle informatie en instructievideo’s.
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INZAMELING ASBEST

Asbest verwijderen 
Niet van een leien dakje
Heeft u asbest in huis? Er zijn verschillende opties om er veilig 
vanaf te geraken. Zo kan u asbestafval door een gespecialiseerde 
firma laten verwijderen of zelf naar het recyclagepark brengen. 
Sinds 1 september 2020 haalt Limburg.net asbestafval ook 
aan huis op. Ook de regels voor het afvoeren van asbest via het 
recyclagepark zijn veranderd.

Wat is asbest? 
Asbest is een verzamelterm voor 
mineralen met taaie, onbrandbare 
vezels. Die vezels inademen kan 
zorgen voor ernstige gezondheids-
risico’s. Sinds 2001 is het verboden 
om asbest te gebruiken en asbest-
houdend materiaal te verhandelen 
in België. In en rond oudere gebou-
wen zit er nog heel wat asbest. 
De meest voorkomende toepas-
singen van asbest zijn dakleien, 
vensterbanken en asbestcement 
in golf platen en regenpijpen. Er 
bestaan twee soorten asbest: 
(hecht-)gebonden en ongebonden.

Mag u asbest zelf verwijderen? 
Hechtgebonden asbesttoepassingen 
in goede staat mag u zelf verwijderen 
met de nodige voorzorgsmaatregelen. 
Uiteraard kunt u ook beroep doen 
op een erkende aannemer. Niet-
hechtgebonden toepassingen 
moeten verwijderd worden door 
een erkend asbestverwijderaar, 
maar ook voor sterk beschadigde, 
verweerde of moeilijk te verwijderen 
hechtgebonden toepassingen is dit 
aangewezen. Zonder gespecialiseerde 
kennis en uitrusting is de kans reëel 
dat er belangrijke hoeveelheden 
gevaarlijke asbestvezels in 
de lucht terechtkomen.

Bekijk op magazine.limburg.net/asbest 
alles wat u moet weten over het 
verwijderen van asbest.

Waarheen met 
asbestafval?
Als u ervoor kiest om hechtgebonden 
asbest zelf te verwijderen, kan u het 
afval aan huis laten ophalen of naar het 
recyclagepark brengen.

Ophaling aan huis
Via de website van Limburg.net 
vraagt u een asbestophaling aan. 
Dit kan met platenzakken, bigbags 
of een container, afhankelijk van 
de hoeveelheid asbesthoudend 
materiaal dat u wilt verwijderen. 
Platenzakken en bigbags gaat u, na 
de online aanvraag van de ophaling, 
zelf afhalen bij het recyclagepark 
of op een andere locatie in uw 
gemeente. Een container wordt op 
de gekozen leverdatum geplaatst bij 
het door u opgegeven adres. 

Naar het recyclagepark 
Als u kleine hoeveelheden asbest-
afval heeft, kan u die ook zelf naar 
het recyclagepark brengen. U mag 
tot 600 kg naar het recyclage-
park brengen zonder bij te betalen. 
Daarna kost het 0,08 euro/kg. 
 
Sinds 11 augustus mag asbest 
enkel verpakt afgeleverd worden. 
Op het recyclagepark kunt u op 
voorhand materiaal aankopen om 
het asbest te verpakken. 

•  Minibag (voor bijv. een bloempot):  
1 euro per stuk

•  Buisfolie (voor bijv. een golfplaat 
of schouw): 1 euro per golfplaat, 
per stuk 

Als u het verpakkingsmateriaal  
aankoopt, kunt u tegelijkertijd ook 
een pakket persoonlijk bescher-
mingsmateriaal aankopen (10 euro). 
Enkel asbest ingepakt in het ver-
pakkingsmateriaal van Limburg.net 
kan in de asbestcontainer gedepo-
neerd worden.



Red de restjes! 

• 8 uur 's ochtends
• de avond voordien of voor 6 uur  

's ochtends
• 1 uur vooraleer de ophaalwagen in 

uw straat langskomt 

Wat moet u doen?
• Surf snel naar magazine.

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

Doe mee aan onze wedstrijd en 
maak kans op het kookboek ‘Van 

aardappelschil tot wortelloof’. 
Met dit kookboek tovert u  

groentenafval om tot lekkere 
nieuwe gerechten. Iemand zin in 

chips van aardappelschillen, gua-
camole van broccolisteel of soep 

van wortelloof?

De wedstrijd loopt tot 15 oktober 2020.

Wanneer moet uw afval 
buitenstaan voor de 
ophaling aan huis zodat 
het zeker tijdig buiten 
staat? 

Deelnemen aan de wedstrijd  
kan op magazine.limburg.net/ 

wedstrijd. Veel succes!


