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Doe mee aan Afvalvrij mei 2021
Het is stilaan een traditie: in mei gaan
we samen voor minder afval. En dat
is nu nog meer nodig dan anders. Het
afgelopen jaar werden we overspoeld
door een golf van verpakkingen. We
kochten meer online dan ooit tevoren en
gingen massaal drankjes en maaltijden
afhalen. Het kon even niet anders, maar
we bleven wel achter met veel verpak
kingen. Maar, samen gaan we daar iets
aan doen! Wij, Limburgers en Dieste
naren, laten ons immers niet inpakken.

Tijdens Afvalvrij mei kunnen we samen
de afvalcurve doen dalen. Dat doen
we door onnodige verpakkingen te
vermijden. Helemaal zonder verpak
kingen kan vaak niet, maar trop is te
veel. Gelukkig zijn er steeds meer alter
natieven beschikbaar. Actrice Joke
Emmers is meter van de ‘Afvalvrij mei’-
campagne en kijkt er alvast naar uit.

Benieuwd naar Afvalvrij
mei dit jaar? Neem een
kijkje op magazine.
limburg.net/afvalvrij

Op de Schoonste Site
van ’t land ontdekt u nog
meer tips en nieuws over
Limburg.net.
Vanaf nu is het
Schoonste Magazine
ook te beluisteren!
Zo kan iedereen met
leesproblemen ook op de
hoogte blijven van het
laatste afvalnieuws.
Surf naar
www.limburg.net/audio

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
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Hoe Joke Emmers de
afvalberg aanpakt
Een schoon leven, dat is volgens
actrice Joke Emmers niet alleen een
kwestie van gelukkig zijn. Het heeft
volgens haar ook te maken met
bewust leven. Met elke dag weten
waarvoor je kiest. Zo probeert ze al
een hele tijd minder afval te creëren
en minder nutteloze verpakkingen
te kopen. En dat lukt nog aardig ook.
Dag Joke, meter worden van de
campagne Afvalvrij mei 2021 zag
je meteen zitten. Waarom?
“Een mooiere wereld nalaten voor wie na
ons komt, daar wil ik graag mijn schouders
onder zetten. Het lukt me niet altijd om
afvalarm te leven, maar ik blijf mijn best
doen. Stel je voor dat 1 miljoen mensen net
als ik hun best doen, dan levert dat meer
op dan tien mensen die het perfect doen.”

“Ik wil een schoon leven.”

Waarom vind je dat zo belangrijk?
“Komkommers in plastic. Appels in plastic.
Overtollige verpakkingen, dat is toch waanzin?
Anderhalf jaar geleden kwam ik tot het
besef dat ik daar eigenlijk veel te weinig bij
stilstond. Ik heb me daar dan wat in verdiept
en ontdekte dat het eigenlijk best eenvoudig
is om afval te vermijden. Ik dacht: als het zo
gemakkelijk is, dan begin ik er gewoon aan.”
Veel mensen willen wel een inspanning
leveren, maar weten niet waar ze op
moeten letten. Was dat bij jou ook zo?
“Zeker. Alle begin is moeilijk. Maar als je
een beetje uitkijkt is het niet zo moeilijk
om verpakkingen te vermijden. Dat lukt
heel goed met groenten en fruit. Ik gebruik
ook veel hervulbare verpakkingen en ik
shop regelmatig in een afvalvrije winkel
in de buurt. Ik leer ook nog alle dagen bij.
Wist je dat bijvoorbeeld een chipszak erg
moeilijk te recycleren valt? Van afvalexperte

4

5

>

Joke & Loes
>

Over afval bestaan er heel wat vragen. Welke verpakkingen kunnen gemakkelijk
gerecycleerd worden en welke niet? Joke vraagt raad aan Loes, onze afval
deskundige. De antwoorden vindt u gedurende de maand mei in de filmpjes
op onze Afvalvrij mei Facebookpagina en op de website www.afvalvrijmei.be.

Loes ben ik ook te weten gekomen dat je
wasmiddel best in een kartonnen verpakking
koopt of in een doorschijnende fles. Die
kan volledig gerecycleerd worden.”
Wat doe je nu bijvoorbeeld dat
je vroeger nooit deed?
“Ik maak mijn eigen herbruikbare ontschmin
kingsdoekjes. In plaats van telkens opnieuw
watten te kopen, neem je een oud T-shirt of
een kussensloop. Je knipt er stukjes uit en
naait ze aan elkaar. Klaar. Op mijn terras staat
een zelfgemaakte wormentoren voor mijn
groente- en fruitafval. Zo hoeft dat niet meer
in de vuilbak en het levert me gratis mest
stof op voor mijn planten. Geweldig, toch?”

JOKE EMMERS
Trotse meter van
Afvalvrij mei 2021

Joke Emmers heeft het hart
op de juiste plaats. Ook als
het over het milieu gaat. En
dat blijft niet bij loze woorden,
Joke steekt de handen uit
de mouwen om zelf zo weinig
mogelijk afval te produceren.
En dat pas helemaal binnen het
opzet van Afvalvrij mei. Dit jaar
ligt de focus op het vermijden
van verpakkingen, thuis, op het
werk, in de winkel en onderweg.

Heb je nog tips voor wie het met
minder afval wil doen?
De beste tip die ik wil meegeven: probeer
het gewoon. Eens je vertrokken bent, is
het niet meer zo moeilijk en wordt afvalarm
leven een dagelijkse gewoonte.”

“Komkommers in
plastic. Appels in
plastic. Overtollige
verpakkingen, dat
is toch waanzin?”

HOE U DAAR ZELF MEE AAN DE SLAG KAN?
Joke helpt u graag verder met praktische
tips. En als ze twijfels heeft, klopt ze aan
bij Loes, onze afvaldeskundige. Zij zet voor
ons de voor- en nadelen van verschillende
verpakkingen op een rijtje. En zo kunnen wij
met meer kennis van zaken naar de winkel.
Want wij Limburgers en Diestenaren, wij
laten ons niet inpakken. En al helemaal
niet met een meter als Joke Emmers.

APPELS

CHARCUTERIE

Een appel? Dat smaakt altijd. Maar in welke verpakking
koopt u ze het best? Loes geeft praktische tips en tricks.

Heel wat mensen lusten graag een stukje kaas of
vlees op de boterham. Maar waarom bestaan er zoveel
verpakkingen? En vooral: wat zijn de voor- en nadelen?

WASMIDDEL

CHIPS

Misschien twijfelt u soms ook tussen een
doos waspoeder, de hippe waspods of een
vloeibaar wasmiddel? Loes geeft raad.

Een lekker glaasje wijn met wat chips.
Heerlijk. Maar welke verpakkingen bestaan
er allemaal? En hoe weet u wat kiezen?

WATER

DRAAGTASSEN

Water drinken is gezond! Dat weten we allemaal,
maar water kan ook voor afval zorgen. Al is dat
helemaal niet nodig. Loes legt het even voor u uit.

Het ene zakje is het andere niet. Sommige breken
af, andere kunnen worden gerecycleerd, of niet?
Hoe het precies zit, doet Loes uit de doeken.

Neem een kijkje op
magazine.limburg.net/joke
en zie hoe Joke zich niet
meer laat inpakken.
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TIP 1

Neem eigen zakjes of bakjes mee
naar de winkel, bakker en slager.

Handelaars hebben er meestal geen
problemen mee om mijn eigen bakjes te
vullen. Vaak is het gewoon een kwestie van
het vriendelijk te vragen. En intussen kennen
ze mij al zo goed dat ze zelf naar mijn potjes
vragen. Ik kreeg onlangs ook de tip om de
klassieke broodzak te hergebruiken. Ga ik
zeker proberen, waarom eigenlijk niet?

Ga met uw kastrol naar de frituur.
Ik eet graag frietjes, maar een
frituurbezoek zorgt voor veel eenmalige
verpakkingen. Vroeger gingen mijn ouders
met een eigen pot of kastrol naar het frietkot,
dat was toen heel gewoon. Waarom doen
we dat niet gewoon opnieuw? Het maakt
de frietjes beslist niet minder lekker.

TIP 2

Steek zelf de handen uit de mouwen!
Het is echt niet moeilijk
om zelf aan de slag te gaan. Maak
bijvoorbeeld eens een poetsmiddel
van azijn en sinaasappelschillen. Het
werkt even goed en is meteen ook
een pak goedkoper. Online zjjn tal van
instructievideo's te vinden om zelf
afvalarme producten te maken. En
geloof me, moeilijk is het dus echt niet.

TIP 4

TIP 5 Zorg voor een goede organisatie in
de koelkast.
Producten die eerst op moeten, zet ik vooraan
in mijn koelkast, zodat ik ze ook eerst opeet.
Zo voorkom ik dat ik dingen moet weggooien
omdat ze over hun houdbaarheidsdatum zijn.

Laat u niet misleiden door labels
Veel merken doen zich groener
voor dan ze in werkelijkheid
zijn, omdat ze weten dat
consumenten gevoelig zijn
aan de ‘duurzaamheidsfactor’.
Daarom staan er op heel wat
producten groene labels die
veel lijken te beloven, maar
eigenlijk niet veel betekenen.

Drink water van de kraan.
Dat is een heel gemakkelijke tip.
Op mijn terras staan allerlei potjes met
kruiden. Altijd vers en bij de hand. Met
wat muntblaadjes of citroenmelisse
tover ik kraantjeswater om
tot lekkere limonade. En het is
ook nog eens leuk om die
plantjes te zien groeien.

TIP 6

Gebruik een drinkbus
en brooddoos.
Ik heb altijd een drinkbus met
water bij of een thermos met
lekkere thee. En als ik moet
lunchen op verplaatsing, neem
ik steevast mijn brooddoos
mee. Dat doe ik al jaren, ik vind
het gewoon ook erg handig
om alles bij te hebben.

TIP 3

Wist u dat herbruikbaar even
veilig is als wegwerp?
Door de coronacrisis gebruiken
we vaker wegwerp, omdat dat
veiliger voelt dan herbruikbare
bekers, bordjes of verpakkingen.
“Dat is helemaal niet nodig”, zegt
afvalexperte Loes Weemaels. “Of
het materiaal eenmalig of her
bruikbaar is, speelt niet mee bij
de overlevering van het virus. Dat
is uit wetenschappelijk onderzoek
gebleken. Het zijn de omgevings
factoren en basishygiëne die
bepalen of het virus al dan niet
overleeft, niet of de materialen
een of meerdere keren gebruikt
worden. Het gebruik van heet
water en detergent is en blijft
dus het belangrijkste wapen.”
Herbruikbare potjes voor
afhaal? Waarom niet?
Het afgelopen jaar haalden we
massaal eten af. Helaas worden
er voor die afhaalmaaltijden heel
vaak wegwerpverpakkingen
gebruikt. Maar wist u dat een
meerderheid van de consumen
ten het wel degelijk ziet zitten
om herbruikbare verpakkingen te
gebruiken voor afhaalmaaltijden?
Dat bleek toch uit een studie
van Recycling Netwerk. 91% van
de personen die deelnamen aan
het onderzoek zien herbruikbare
verpakkingen zeker zitten, zeker
als er een efficiënt systeem op
poten wordt gezet om de ver
pakkingen terug in te zamelen.

Surf naar magazine.
limburg.net/label en
ontdek wat die labels
écht betekenen.
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Komt u in de winkel producten
tegen die onnodig verpakt zijn?
Maak er een foto van en deel deze
op sociale media met de hashtag
#iklaatmenietinpakken. Op de
website afvalvrijmei.be maken
we een collage van al deze foto’s.
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Ga afvalvrij picknicken
in mei en maak kans
op leuke prijzen!

Organiseer een gezellige picknick
met uw bubbel. De uitdaging?
Zorg ervoor dat
u achteraf geen
Hé!
(of toch zo weinig
mogelijk) afval
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heeft. En u maakt
K
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Pas het toe in
de praktijk

Elke dag afvalvrij leven is niet
haalbaar, dat beseffen we maar
al te goed. Maar perfectie is niet
nodig! Kleine aanpassingen zijn
vaak al genoeg om de hoeveelheid
afval drastisch te doen dalen. Op de
Facebook pagina van Afvalvrij mei
en op afvalvrijmei.be vindt u heel
wat tips en kan u er zelf ook delen.

3500 Hasselt

Bent u ook enthousiast om aan Afvalvrij mei mee te doen,
maar u weet niet goed waar te beginnen? Geen zorgen,
Joke Emmers deelt graag haar tips over hoe zij afval beperkt.
“Limburg en Diest zijn zo schoon! Als we met z’n allen ons best
doen om ons afval te beperken, kunnen we dat zo houden.”

Kies voor verpakkingen die
uit 1 materiaal bestaan
Verpakkingen die uit meerdere
materialen bestaan, zijn vaak
heel moeilijk te recycleren.
Neem bijvoorbeeld een
chipskoker: die is gemaakt
van fijne lagen karton en een
laagje metaal, die moeilijk of
helemaal niet uit elkaar gehaald
kunnen worden. Verpakkingen
gemaakt van één materiaal,
ook wel monoverpakkingen
genoemd, zijn gemakkelijker
te recycleren. Als het kan, is
zo’n eenvoudige verpakking
dus vaak de beste keuze!

Deel gekke
verpakkingen

Verwilghensingel 32,

Wie slim is, hergebruikt

In sommige gevallen zijn verpakkingen
noodzakelijk. Maar zelfs dan kan u
milieubewuste keuzes maken.
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v.u.: Limburg.net, Gouverneur

De afvalvrije tips
van Joke Emmers

Eerste hulp bij onvermijdbare
verpakkingen

HOE KAN U
MEEDOEN?

we

Geïnformeerd
naar de winkel

DE NIEUWE BLAUWE ZAK
PLASTIC VERPA

Sorteer alle
verpakkingsplastics
met gemak
in de Nieuwe
Blauwe Zak
De sorteerregels op een rij
De blauwe pmd-zak bestaat ondertussen al meer
dan 20 jaar. Dankzij technologische evoluties is het
mogelijk om steeds meer verpakkingen te recycleren.
Sinds 1 april mogen er daarom ook andere plastic
verpakkingen in de blauwe zak. Erg handig, want
zo wordt er meer afval bij u aan huis opgehaald.

KKINGEN

flessen

De ‘p’ van pmd staat niet
langer voor ‘plastic flessen
en flacons’, maar wel voor
‘plastic verpakkingen’.
Praktisch, want zo hoeft u
zachte plastics niet langer
apart te sorteren en naar het
recyclagepark te brengen.
Daarom staat er in het park
sinds begin deze maand
ook geen container voor
zachte plastics meer.

flacons

schaaltjes, vlootjes en bakjes

folies en zakken

NIEUW

Bezoek magazine.limburg.net
/blauw en bekijk wat u allemaal in
de nieuwe blauwe zak mag stoppen.

potjes en tubes

METALEN

drank- en conservenblikken

T IN DE
WAT MAG ER NIEE ZAK?
NIEUWE BLAUW

VERPAKKINGEN

spuitbussen voor voedings
middelen of cosmetica

blikjes en schaaltjes

deksels

doppen en
kroonkurken

Harde plastics, zoals tuinmeubelen, wasmanden,
emmers en bloempotten. Deze materialen brengt
u gratis naar het recyclagepark.
Verpakkingen bestaande uit een mix van
materialen (bijv. een laag plastic folie en een laag
aluminiumfolie) die niet van elkaar gescheiden
kunnen worden, zoals zakjes van sommige
dranken, fruitmoes of natte dierenvoeding.
Verpakkingen met een kindveilige sluiting.

SORTEER ALLE TICS
PLAS
VERPAKKINGS K
MET GEMA
IN DE NIEUWE
BLAUWE ZAK.

V.U. Limburg.net

- Gouverneur Verwilghensingel

32 3500 Hasselt

VANAF
1 APRIL KUNT
U OOK PLASTIC
VERPAKKINGEN
DE
SORTEREN IN
PMD-ZAK.

Twijfelt u of iets
in de nieuwe
blauwe zak mag?
Raadpleeg
eren.be
www.betersort

PRAKTISCH
• Sinds 1 april mag er meer in de blauwe
zak, maar u hoeft niet per se meteen
andere zakken te gebruiken. Als
inwoner van Limburg of Diest kan
u de ‘oude’ pmd-zakken gebruiken
tot en met 31 december 2021.
• De nieuwe zakken hebben een wit
treklint en een opdruk van de nieuwe
sorteerregels. Deze worden in de loop
van april verspreid in de winkels.
• De prijs blijft onveranderd: een rol met
20 pmd-zakken kost 3 euro. Dit is
0,15 euro per stuk.
• Als u eens vergeet de pmd-zak buiten te
zetten, kan u hem naar het recyclagepark
brengen of gewoon meegeven bij de
volgende ophaling aan huis. Pmd dat
niet in een blauwe pmd-zak zit, mag u
niet achterlaten in het recyclagepark.
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DRANKKARTON

S

Verpakkingen met minstens
een van de volgende pictogrammen.
Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter.
Piepschuim.
Andere voorwerpen.

REGELS VOOR EE

Schraap of giet flessen of andere
verpakkingen goed leeg.

N

GOEDE RECYCLAG

Duw plastic
flessen plat,
zet de dop erop.

E

Verwijder de plastic folie
van schaaltjes en gooi ze
los van elkaar in de zak.

Steek
verpakkingen niet in elkaar.
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Stop verpakkingen niet
samen in een aparte
dichtgeknoopte zak.

Maak niets
vast aan de buitenkant.

DIENSTVERLENING

KORTJES

& AANBOD

Wij-zijn-de-mannen-die-hetzwerfvuil-oprapen-straat

Vanaf dit jaar
hebben alle
textielcontainers
een witte kleur
Opruimactie straat.net

verschuift naar 17, 18 en 19 september
Normaal gezien vond in het derde weekend
van maart de opruimactie straat.net plaats.
Tijdens straat.net steken jaarlijks tal van
scholen en verenigingen de handen uit
de mouwen om zwerfvuil op te ruimen.
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werd er besloten

om de actie naar het derde weekend van
september te verplaatsen. Op zaterdag
18 september is het ook World Cleanup
Day, de dag waarop er wereldwijd zwerfvuil wordt ingezameld. De beste remedie
om in tussentijd zwerfvuil te verminderen?
Niets op straat gooien uiteraard!

Eerste minirecyclagepark van Limburg ligt
in Kortessem
Sinds februari kan u met kleine hoeveelheden
papier en karton, pmd (in de blauwe zak),
textiel, glas en harde plastics ook terecht in het
minirecyclagepark in Kortessem. Dat minipark is
onbemand: bezoekers identificeren zich met hun
identiteitskaart en kunnen daarna binnenwandelen
via een draaideur. Camera’s garanderen er de
veiligheid én controleren dat er juist gesorteerd
wordt. Het minirecyclagepark is een proefproject,
en is toegankelijk voor alle inwoners die een
Limburg.net-park in hun gemeente hebben.

Doe zoals Jeroom,
geef kapotte lampen
een nieuw leven

Kapotte lampen en armaturen kan u steeds naar
een Recupel-punt of het recyclagepark brengen.
Zo kunnen ze gerecycleerd worden tot nieuwe
grondstoffen, en worden de schadelijke stoffen
op een veilige manier verwerkt. Als u nog lampen
heeft die u kwijt wil, maar die
nog in goede staat zijn, kan u
bij de Kringwinkel terecht.

Vind een Recupel-punt
in de buurt.
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Tot vorig jaar hadden de
textielcontainers verschillende
kleuren. De kleur was afhankelijk
van de firma die het textiel in
opdracht van Limburg.net kwam
ophalen. Sinds begin dit jaar worden
alle containers vervangen door
witte exemplaren met daarop een
overzicht van de sorteerregels
en het logo van Limburg.net. Zo
kan u gemakkelijk alle officiële
textielcontainers herkennen.

“Door alle textielcontainers
in een nieuw wit jasje te
steken, werken we aan een
uniforme dienstverlening
voor heel ons werkings
gebied. Bovendien worden
de containers zo extra
goed herkenbaar én is het
makkelijker om illegale
containers op te sporen.”
Luc Wouters – voorzitter Limburg.net

Waarvoor kan
u steeds bij
ons terecht?

Limburg.net is de afvalintercommunale
van Limburg en Diest. We staan in voor
de afvalinzameling van de 43 gemeenten
in de provincie Limburg en de stad Diest.
Visie en doel
Onze doelstelling is eenvoudig: wij
willen ervoor zorgen dat er zo weinig
mogelijk afval ontstaat. Afval dat
niet vermeden kan worden, zamelen
we in en laten we verwerken. We
streven naar een steeds efficiën
tere, comfortabele dienstverlening
tegen een aanvaardbare kostprijs
en met respect voor het milieu.
Ophaling aan huis
Heel wat afvalsoorten worden aan
huis opgehaald. In uw afvalkalen
der kan u terugvinden op welke dag
welk soort afval wordt opgehaald
in uw straat. U kan uw afvalka
lender ook digitaal raadplegen.
Recyclageparken
Limburg.net baat 29 recyclagepar
ken uit. Inwoners van een gemeente
met een Limburg.net-recyclagepark,
kunnen in al onze parken terecht.

Hoe een niet-ophaling melden?
Heeft u een melding over een niet-ophaling van
afval of een andere vraag? Geef dit dan door via
www.limburg.net/meldingen. Zo komt uw melding
onmiddellijk met alle nodige gegevens terecht
bij de ophaalfirma voor verdere opvolging.

LOMMELAARS TESTTEN
NIEUWE KEUKENAFVALZAK
VOOR OPTIMO
Ook voor de afvalophaling aan huis werkt Limburg.net
aan een uniforme dienstverlening. Met Optimo worden
verschillende afvalsoorten in verschillende gekleurde
zakken door één ophaalwagen op één dag opgehaald.
In 2016 was Lommel de eerste gemeente waar
Optimo als proefproject werd ingevoerd. Omdat we het
Optimo-systeem steeds willen verbeteren, testten we
in enkele wijken van Lommel een nieuwe zak uit voor
keukenafval. Bij een goed resultaat zal deze nieuwe
keukenafvalzak in de toekomst ook in andere Optimogemeenten gebruikt worden.
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Weet u niet wanneer u uw afval moet buiten
zetten en heeft u geen papieren afvalkalender
in de buurt? Surf dan naar www.limburg.net/
afvalkalender en na ingave van uw adresgege
vens verschijnen de ophaaldata voor uw adres.

Hoe Limburg.net contacteren?
www.limburg.net
0800 90 720
info@limburg.net

KLAAR VOOR DE LENTE

LIMBURG DOET HET GOED

LIMBURG
DOET

Schone groene vingers
5 tips voor uw afvalarme tuin
De lente staat weer voor de deur. De dagen lengen, het weer
wordt aangenamer en de natuur oogt almaar groener. Het
ideale moment dus om orde op zaken te stellen in uw tuin.

1

3

LAAT DAT GRAS MAAR GROEIEN!

Een mooi gazon hoeft niet per se een
kaalgeschoren voetbalveld te zijn. Integendeel,
door uw gras eens wat langer te laten groeien,
versterkt u de kwaliteit van het gras én vergroot
u de biodiversiteit in uw tuin. Langer gras biedt
immers het ideale overlevingsklimaat voor
vlinders en andere insecten. Onze tip: maai
telkens hoogstens een derde van de lengte
van uw gras en maai het nooit korter dan
4 cm. Het bespaart u heel wat grasmaaisel.

2

Neem een kijkje op
www.vlaco.be/thuiskringlopen/
thuiscomposteren

75% van het tuinafval bestaat uit gemaaid gras.
Het beperken, of zelfs inperken, van uw gazon is
dan ook een slimme keuze. Een leuk alternatief
is het aanleggen van een wilde bloemenweide.
Daarnaast loont het om grondig na te denken
over de planten, struiken en bomen die u wenst
te planten. Als u kiest voor vaste in plaats van
eenjarige planten en advies vraagt over de
groeisnelheid van uw nieuwe struik of boom, zal u
een hoop tuinafval én overbodig werk vermijden.

4

CREATIEF MET TUINAFVAL

Snoeihout kan u eenvoudig omtoveren
tot een grondstof voor uw tuin door het te
verhakselen en vervolgens te gebruiken als
bodembedekking. Verhakseld hout beschermt
uw bodem tegen felle zon en harde regen. Meer
nog, het houdt onkruid tegen en u bespaart zo
alweer extra tuinafval en werk. De takken die
te dik zijn om te verhakselen, kan u gebruiken
om een takkenwal te maken, een natuurlijke
afscheidingswand voor in of rond uw tuin.

Maak ruimte voor
een klimaatboom

5

Klimaatbomen zijn boomsoorten
die opgewassen zijn tegen de
klimaatuitdagingen van morgen.
Bovendien kunnen we de gevolgen
van hitte, droogte of wateroverlast
beperken door nu de juiste
bomen te planten. Zoek alvast een
plaatsje in de tuin om in het najaar
een klimaatboom te planten.

 W TUIN AFVALARM HOUDEN MET
U
KIPPEN, DAT IS ECHT EEN EITJE!

Kippen zijn de ideale tuinhulpen in uw
afvalarme tuin. Ze zorgen niet alleen voor
gezelligheid en verse eitjes, maar verwerken
ook heel wat keukenafval. Sterker nog, u kan
ze zelfs inzetten als persoonlijke tuinhulp. Ze
beschermen uw tuin tegen slakken en onkruid,
en houden braakliggende stukken proper.

Lees meer over klimaatbomen op
www.centrumduurzaamgroen.be
/klimaatboomzoekttuin

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.

Ook op vakantie
kan het afvalarm

Van levensfilosofie tot
afvalarme B&B

LEER COMPOSTEREN

Heeft u toch een hoop grasmaaisel of ander
tuinafval? Probeer het dan te composteren.
Dit kan u makkelijk zelf doen. Later kan u de
compost hergebruiken in uw eigen tuin. Zo is
de cirkel mooi rond en moet u geen overbodige
ritjes naar het recyclagepark maken. Hoe
u het best composteert, kan u leren via de
interactieve filmpjes en workshops van Vlaco.

DOORDACHT PLANTEN

GOED

Sinds vorig jaar is Paula Quax de trotse eigenares
van B&B ‘Het vliegend varken’ in Genk. In
haar B&B probeert ze zoveel mogelijk afval te
vermijden, en moedigt ze gasten aan om bewust
om te gaan met hun afval. “Afval is toch niets
anders dan de troep die je zelf in huis haalt.”
Dag Paula, van waar komt
de interesse voor een
afvalarme levensstijl?
“Als compostmeester is mijn
vriend al langer bezig met
duurzaam leven. Hij heeft me
laten inzien dat we goed op
de natuur moeten passen. De
wereld is zo mooi, maar helaas
zijn er steeds meer sporen van
zwerfvuil en afval. En als je dat
ziet, vraag je jezelf automatisch
af of die verpakkingen nu
echt allemaal nodig zijn.”
Hoe werkt een afvalarme
B&B in de praktijk?
“Tijdens het ontbijt voorzie ik
geen verpakkingen met een
portie voor één persoon. In de
keuken zijn ook enkel glazen
bokalen en tinnen blikken
aanwezig, geen plastic. Afval
beperken doe ik trouwens niet
alleen, daar moeten de gasten
ook aan meewerken. Zo krijgen
ze bij het inchecken steeds tips
en een rondleiding over waar ze
welk afval kunnen sorteren.”

Tot slot, wat is uw meest
waardevolle tip rond
afval vermijden?
“Wees kritisch over wat je
koopt. Ga naar winkels waar
ze artikelen ‘los’ aanbieden
en dus niet verpakt. Wat je
niet in huis haalt, hoef je ook
niet weg te gooien. Toch?”
Neem een kijkje op
hetvliegendvarken.be

“In mijn B&B hangt een
grote poster met ‘wees
geen eikel, recycle!’”

Ga naar magazine.limburg.net
/tuin en laat u stap voor
stap begeleiden.

14

15

WAT GEBEURT ER MET

LIMBURG.NET LOST HET OP

Is bamboe beter?
...Niet zo ecologisch als gedacht
De duur
zaamheid
van bamboe
is geen
eenvoudig
verhaal.

We denken steeds bewuster na over de dingen
die we kopen en gebruiken. En producten of
verpakkingen gemaakt van bamboe, die zijn goed
voor het milieu, toch? We zochten het voor u uit.
Wat is er allemaal van
bamboe gemaakt?
Bamboe kan u terugvinden in
tal van producten, denk maar
aan kinderbordjes, slakom
men, en lunchboxen, maar ook
eenmalige verpakkingen. Veel
van die producten bestaan
niet enkel uit bamboe, maar
bevatten ook de kunststof
melamine. Als producten of
verpakkingen zowel bamboe
als melamine bevatten, kunnen
ze niet gerecycleerd worden.
Waarom kunnen we bamboe
producten niet recycleren?
Bamboeverpakkingsmateriaal
met een ‘OK compost’-label
voldoet dan wel aan de
Europese normen, maar in
Vlaanderen hoort het bij
het huisvuil. Producenten
vertellen graag dat hun bam
boeverpakkingen of -producten
composteerbaar zijn, maar
dat is vaak alleen mogelijk in
industriële installaties. En die
zijn er niet in onze regio. Enkel
verpakkingen of producten die
het label ‘Home OK compost’
of ‘Home compostable’ dragen,
kunnen thuis gecompos
teerd worden. Hou er dan wel
rekening mee dat het com
posteringsproces van deze
producten zeer traag verloopt.
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STOF TOT NADENKEN
Verpakkingen van bamboe
kunnen nog niet gerecycleerd
worden. Maar er zijn ook
andere aspecten aan het
verhaal. Producten die uit
bamboe worden gemaakt
worden niet op basis van
aardolie geproduceerd, in
tegenstelling tot plastics. Dat
is op zich wel ecologischer.
Bamboe wordt niet lokaal
gekweekt, maar in Azië.
Het moet dus nog een hele
weg afleggen naar hier, voor
het gebruikt kan worden.
Tijdens dat transport komt
er heel wat CO2 vrij, wat dan
weer niet goed is voor de
opwarming van de aarde.
In februari 2021 adviseerde
het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) om geen
vaatwerk meer te gebruiken
dat bamboe en melamine
bevat. Het opwarmen van zulk
servies kan gevaarlijk zijn.
Verschillende winkels namen
de producten daarom al uit
de handel. Voor producten
die volledig uit bamboe
vervaardigd zijn, is er geen
gezondheidsprobleem.

Wat is de
aanvaardingsplicht
en voor welke producten
bestaat die?
Een aanvaardingsplicht betekent dat producenten verplicht zijn hun product
gratis terug te nemen wanneer het kapot of versleten is. Die verplichting
geldt ook als u geen nieuw product in de plaats koopt. Een overzicht van
de producten die u gratis kan terugbrengen, en waar u dat dan doet.

Afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA) door Recupel
Koopt u een nieuw apparaat, dan mag
u het oude, kapotte apparaat afleveren
in de winkel. Geen nieuw exemplaar
nodig? Breng het dan naar een lokaal
recyclepunt of het recyclagepark.
www.recupel.be

Gebruikte (smeer)olie door Valorlub
Als u uw auto in de garage
laat smeren, hoeft u zelf
niets te ondernemen, de
olie wordt daar opgehaald.
Mocht u zelf nog een beetje
smeerolie hebben, kan u die
naar het recyclagepark brengen.
www.valorlub.be

Oude banden door Recytyre
Zij zamelen jaarlijks
zo’n 80.000 ton
gebruikte banden in.
Dit zijn zowel oude
banden die vervangen
worden, als banden van
afgeschreven voertuigen. Recytyre zamelt
de meeste banden in via bandencentrales en
autogarages. U kan autobanden (max. 4 per
jaar) ook naar het recyclagepark brengen.
www.recytyre.be

Batterijen en accu’s door Bebat
Een gemiddeld gezin heeft zo’n
131 batterijen in huis, waarvan er
zo’n 26 leeg zijn. Bebat zamelt
die lege batterijen in, en blaast
er nieuw leven in. U kan ze
binnenbrengen in een Bebatinzamelpunt in uw buurt.

Zonnepanelen door PV Cycle
Maar liefst 93,5% van een zonnepaneel
kan gerecycleerd worden. Hoe de
inzameling precies in het werk gaat, hangt
af van de hoeveelheid zonnepanelen.
Lees er meer over op de website.
www.pvcycle.be

Matrassen door Valumat
Deze aanvaardingsplicht is er sinds 1 januari
2021. Koopt u een nieuw exemplaar?
Vraag dan zeker na of u uw oude matras
in de winkel kan achterlaten. Koopt u geen
nieuwe matras, dan kan u de versleten
matras naar het recyclagepark brengen.
www.valumat.be

www.bebat.be
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SLIMME SORTEERDERS

Slimmer sorteren,
beter recycleren!

Tip van Liesje
“Met zijn herbruikbare
luiers zorgt ons Juleke nu
al voor een beter klimaat”

De afvalarme tips van onze slimme sorteerders

Tip van Aline
“Kraantjeswater met
limoen, da’s nice!”

Tip van Willy
“Sinds ik let op mijn
aankopen heb ik al zes
afvalzakken uitgespaard”

Afval voorkomen:
hoe doe jij het?
Word ook een slimme sorteerder op
slimmesorteerders.be

Kijk op magazine.
limburg.net/slim voor
onze gezellige TV-spot.
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Limburg wordt vaak de vriendelijkste provincie genoemd. Wij helpen
elkaar, ook op vlak van afval. Want afval vermijden en sorteren is eigenlijk
niet moeilijk. Ontmoet Liesje, Willy, Aline en Martine, onze slimme
sorteerders. Stuk voor stuk trotse Limburgers en Diestenaren, die goed
voor elkaar én voor het milieu zorgen. Als ambassadeurs van Limburg.net
leggen ze graag uit hoe zij afval voorkomen en verwerken. Composteren,
tweedehands aankopen, koken met restjes, ... Noem maar op!

Liesje Rymen

Willy Vancluysen

• 30 jaar
• Opvoedster
• Woont in Lummen.

• 72 jaar
• Gepensioneerd
• Woont in Beringen.

• 26 jaar
• Communicatie
medewerker
• Woont in Hasselt.

• 48 jaar
• Eigenares van
een hobbywinkel
• Woont in Bilzen.

TIPS VAN LIESJE

TIPS VAN WILLY

TIPS VAN ALINE

TIPS VAN MARTINE

1 Denk out-of-the-box!
Geen dozen wegwerpluiers
voor ons, wel herbruikbare
luiers. Op het einde van de
rit is dat zelfs goedkoper. Ik
maak ook zelf wasmiddel
en allesreiniger, dat is ook
nog eens leuk om te doen.

1 Werk samen met je
buren of vrienden! Wij wonen
op een appartement en
hebben dus geen ruimte voor
kippen. Onze overschotjes
van groenten en brood
geven wij daarom aan de
kippen van kennissen.

1 Vergeet met plastic
flessen zeulen, maar maak
zelf bruiswater. Smaakt even
goed, zeker met een limoentje
erbij. De kleine dingen hebben
vaak de grootste impact!

2 Hou kippen en maak
een composthoop, als je
de ruimte daarvoor hebt.
Zo kan je veel afval zelf
verwerken, en belandt
het niet in de vuilbak of
in het recyclagepark.

2 Duw alle petflessen
en flacons plat in de lengte
voor ze in de blauwe zak
belanden. Zo heb je minder
pmd-zakken nodig.

2 Wie zoekt, die vindt
online. Er bestaan heel veel
leuke apps, bijvoorbeeld om
tweedehands te kopen of
zelfs voor overschotten van
restaurantjes uit de buurt
voor een prikje te kopen.

1 Neem een herbruikbare
tas mee. Niet alleen naar de
supermarkt, maar naar alle
soorten winkels. Als mijn
klanten eens eentje vergeten
zijn, dan geef ik ze zakje
waarin de spullen verpakt
de winkel binnenkomen.

3 Repareer kapotte
spullen in plaats van ze
meteen weg te gooien.
Nieuwe sokken zijn
misschien niet duur, maar
daarvoor moeten de oude
toch niet weg als ze nog
gestopt kunnen worden.

3 Toen we gingen
samenwonen, kochten mijn
vriend en ik zoveel mogelijk
duurzaam. Niet alleen
tweedehands meubelen
of apparaten, maar ook
alternatieven voor in de
keuken zoals aluminiumfolie.

3 Het is niet altijd even
gemakkelijk om afval te
vermijden. Mijn dochter
krijgt ook wel eens koekjes
in een plastic verpakking.
Maar die plastics sorteren
we achteraf dan wel bij
de juiste afvalsoort.

Aline Mockers
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Martine Peters

2 Wees creatief
en hergebruik! Met
zogenaamd afval kan je
vaak nog leuke dingen
doen. Een tweedehands
tafeltje met een likje verf
wordt zo een origineel
stuk in jouw interieur.
3 Heb je een hond?
Gebruik de dunne plastiekjes
rond reclamefolders als
hondenpoepzakjes. Dan
moet je er tenminste
geen nieuwe kopen.

Ga afvalvrij picknicken
en win een leuke prijs!
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Een afvalvrije picknick, dat is
een gezellige picknick zonder
afval en met uw bubbel. Trek
er in mei op uit, zoek een leuke
picknickplek, stuur een foto
door waaruit duidelijk blijkt dat
u enkel herbruikbare verpakkingen gebruikt en maak kans
op een shoppingstas, gevulde
picknickmand, sodastream.

Surf naar magazine.limburg.net
/wedstrijd en ontdek
hoe u kan meedoen.

AFVALVRIJMEI.BE

Wat moet u doen om te winnen?
• Ga in mei met uw bubbel afvalarm picknicken in de buurt.
• Neem een leuke foto van uw picknick. Zorg ervoor dat
de herbruikbare verpakkingen duidelijk te zien zijn.
• Deel de foto met #AfvalvrijMei of mail naar
communicatie@limburg.net. De winnaars
worden persoonlijk verwittigd.
Veel succes en geniet van de picknick!

