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In de toekomst willen wij met Limburg.net

afgestemd op het principe: “De vervuiler
betaalt”, wordt elke burger aangemoedigd om

nog meer blijven inzetten op preventie. De
STATIEGELD

14

vernieuwde Nette Krant is daar al een belangrijke stap in. We willen op een transparante
manier duidelijk maken waarom we doen wat

VOOR U OPGELOST

16

we doen en heel wat tips meegeven zodat
iedereen zijn steentje kan bijdragen om overtollig afval te vermijden. In dit nummer leest
u bijvoorbeeld alles over thuiscomposteren en
hoe voedselverspilling tegen te gaan.”
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Walter Cremers
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OPENINGSUREN
TIJDENS DE ZOMER

(TOT 27 OKTOBER 2015)

NIET ALLES IS
GROFVUIL
WAT IS GROFVUIL EN WAT NIET?
Grofvuil is niet-recycleerbaar afval dat te
groot is om te passen in de gewone huisvuilzak of huisvuilcontainer. Denk bijvoorbeeld aan oude matrassen, tapijten,
linoleum, glaswol, groot speelgoed dat
niet herbruikbaar is, enz.

WAAR KUNT U ERMEE NAARTOE?
Met al uw grofvuil kunt u terecht op het
recyclagepark. Het wordt ook 1 keer
per maand aan huis opgehaald, enkel
op aanvraag. U vindt de juiste ophaaldata terug in de afvalkalender van uw
gemeente. De aanvraag moet ten minste
8 dagen voor de ophaling gebeuren,
ofwel via www.limburg.net, ofwel via het
nummer 0800 90 720. Meer info over het
tarief en de aanleveringsvoorwaarden aan
huis vindt u in de afvalkalender of in de
online sorteergids op www.limburg.net.

WAT MET GROFVUIL OP HET
RECYCLAGEPARK?
Het wordt niet selectief ingezameld, maar
dit betekent zeker niet dat u al uw ‘groot
afval’ gewoon bijeen mag gooien. In de
grofvuilcontainer zijn enkel afvalstoffen
toegelaten die niét recycleerbaar zijn en
die ook niet apart worden ingezameld.
De recycleerbare fracties (onder andere
elektrische en elektronische apparaten,
karton, glas, hout, plastic, …) worden in
aparte containers ingezameld. U scheidt
de afvalsoorten best al op voorhand thuis
zodat u ze meteen in de juiste containers
kunt werpen. Dat bespaart u heel wat tijd
en energie tijdens uw parkbezoek!
TWIJFELT U OF UW AFVAL
GROFVUIL IS?
Vraag de parkwachter gerust om meer
uitleg over de sorteerregels.

LIMBURG.NETPARKEN
BREIDEN UIT

MA

Gesloten

Gesloten

DI

9.00 tot 12.30 u.

13.00 tot 17.00 u.

WO

9.00 tot 12.30 u.

13.00 tot 17.00 u.

DO

9.00 tot 12.30 u.

13.00 tot 18.00 u.

VR

9.00 tot 12.30 u.

13.00 tot 17.00 u.

ZA

9.00 tot 12.30 u.

13.00 tot 16.00 u.

Het park is gesloten op maandag,
zon- en feestdagen.
Hamont-Achel

TIP!

Bent u van plan om
oude meubels weg te
gooien? En zijn ze nog
bruikbaar? Breng ze
dan naar de Kringwinkel in plaats van
het recyclagepark. Zo
krijgen ze wellicht nog
een tweede leven!
www.dekringwinkel.be

QUOTA
EN TARIEVEN

Neerpelt

Overpelt

Kinrooi
Peer

Ham

Maaseik

Meeuwen-Gruitrode

Opglabbeek

Heusden-Zolder

JAARLIJKS QUOTA AFVAL DIE
DOOR EEN GEZIN GRATIS
AFGELEVERD KUNNEN WORDEN

Afvalsoort
•
•
•
•

Recycleerbaar afval*
Groenafval
Zuiver bouwpuin
Asbest

Quotum
•
•
•
•

Onbeperkt
400 kg/gezin
1.000 kg/gezin
200 kg/gezin

As
Diest

Zonhoven
Lummen
Maasmechelen

Halen
Herk-de-Stad

Diepenbeek

Alken

TARIEVEN DIE AANGEREKEND WORDEN
NA OVERSCHRIJDING QUOTA

Afvalsoort

Prijs

• Groenafval
• Zuiver bouwpuin
• Asbest

• 0,05 euro/kg
• 0,025 euro/kg
• 0,08 euro/kg

als quota overschreden zijn

ALTIJD BETALEND
Borgloon

OPENING
SAMENTUIN
BERINGEN
Op 31 mei 2015 opende de samentuin
De Motten in Beringen. Ecologisch
tuinieren draagt bij tot een beter milieu.
Hoe meer tuinen ecologisch worden
beheerd, hoe beter. Een ecologische
moestuin is mooi en er valt altijd wat te
beleven. Dit project werd verwezenlijkt
door Limburg.net en stad Beringen met
steun van Velt, VLM, Samenlevings
opbouw en de tuiniers.
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Stap voor stap
naar meer uniformiteit
en duidelijkheid.
Steeds meer gemeenten geven de verantwoordelijkheid voor de uitbating van de recyclageparken
door aan Limburg.net.
Voor u, als burger biedt dit heel wat voordelen.
Limburg.net ijvert voor een uniforme aanpak op
elk park in elke gemeente in Limburg & Diest.
Via automatisatie hanteren we overal dezelfde
quota en tarieven. Hierdoor is het prijskaartje voor
uw afvalkosten meteen duidelijk én uniform. Op
alle Limburg.net-parken gelden dezelfde quota,
tarieven en regels, waardoor u op elk Limburg.net-
park terechtkunt.

•
•
•
•
•
•

Grond
Hout
Gemengd bouwpuin
Gipsplaten
Grofvuil
Roofing

•
•
•
•
•
•

0,05 euro/kg
0,05 euro/kg
0,08 euro/kg
0,08 euro/kg
0,18 euro/kg
0,18 euro/kg

*Recycleerbaar afval = aeea, autobanden, holglas, kaarsresten, kga, kunststoffen, kurkresten, metalen, papier en karton, piepschuim,
pmd, textiel en vlakglas.

Vandaag baat Limburg.net 18 parken uit namens
20 gemeenten uit haar werkingsgebied. En dat
zal dit najaar nog uitbreiden met twee nieuwe
parken die opengaan in Riemst en Nieuwerkerken.
In het voorjaar 2016 zal Limburg.net de parken in
Beringen en Tongeren ook gaan uitbaten.
“Ook de medewerkers vinden de overnames een
positieve evolutie”, zo stelt Bart Geerits, hoofdparkwachter in Kinrooi. “We beschikken over goede
werkomstandigheden en een georganiseerd park
met een goede infrastructuur.”

NETTE KRANT
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Een groot deel van uw huishoudelijk afval bestaat uit
organisch materiaal dat biologisch afbreekbaar is. Denk
aan plantaardig keukenafval, resten van groenten of
fruit, koffiedik, theezakjes, snijbloemen, bladeren en
plantenresten zoals gras, bladeren, snoeisel, ... Elk gezin
of huishouden produceert er bérgen van. Door dit thuis te
composteren, geeft u de natuur een duwtje in de rug én u
plukt er zelf ook de vruchten van.

WAAROM ZOU U THUISCOMPOSTEREN?
Waarom met uw groenafval naar het reyclagepark
gaan of dit aanbieden voor een huis-aan-huis
inzameling als u het makkelijk in eigen tuin kunt
verwerken? Tegelijk levert het u ‘zwart goud’ op,
want compost is een 100% natuurlijke bodemverbeteraar van hoge kwaliteit. En vooral: composteren is ongelofelijk boeiend. Nergens ontdekt
u zoveel leven (allemaal beestjes) en bent u van
zo nabij betrokken bij de natuurlijke kringloop op
aarde. Waarop wacht u dus nog? Start vandaag nog
met thuiscomposteren!

een composthoop. Een mengeling van organisch
afval, ijverige micro-organismen en bodembeestjes
als duizendpoten en pissebedden doet de rest en dat
in drie fasen. Tijdens de broeifase breken
schimmels en bacteriën de celwanden van het afval
af, waardoor de temperatuur al snel oploopt tot
meer dan 50°C. In de volgende fase, de afbraakfase,
gaan er zo’n 20 graden af en komen grotere
organismen een handje helpen om het zacht
geworden materiaal te verteren tot er enkel nog
zwarte, humusrijke compostkruimels overblijven.
Na zes tot acht maanden is de compost compleet
en klaar voor gebruik in de tuin.

3 kippen volstaan om
het niet-composteerbare
keukenafval van een
gemiddeld gezin te
verwerken.

DE KIP IS HIP
De micro-organismen en beestjes in uw compost
vat nemen ook uw keukenafval maar al te graag
voor hun rekening. Toch blijft er nog altijd wat over.
Hiervoor zijn kippen de ideale oplossing. Een kip
verorbert elke dag bijna 150 gram etensresten,
goed voor zo’n 50 kilo per jaar. 3 kippen volstaan
om het niet-composteerbare keukenafval van een
gemiddeld gezin te verwerken. En in ruil voor al dat
lekkers, verwennen ze u maar al te graag met heerlijke en voedzame scharreleitjes! Tot 15 september
2015 kunt u via het project e-portemonnee een kip
kopen. Meer info op www.limburg.net.

COMPOWAT?
Allemaal goed en wel, thuiscomposteren, maar hoe
begint u daar nu aan? Is uw tuin kleiner dan 200 m2,
dan is een compostvat de ideale uitvalsbasis voor
het kleine natuurwonder dat composteren is. In het
andere geval kiest u het best voor een of meerdere
compostbakken of, als u een heel grote tuin heeft,
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THUISCOMPOSTEREN

Bent u gewonnen voor het idee van thuiscomposteren? Geweldig! Houd wel in het achterhoofd dat u
niet zomaar alles kunt composteren. Hiernaast vindt
u een geheugensteuntje om u op weg te helpen.

ZWART
GOUD
UIT
EIGEN
TUIN
WEL COMPOSTEREN

NIET COMPOSTEREN

• Bladeren en naalden
• Tuin- en snijbloemen
• Fruitresten, fruitschillen
• Gazonmaaisel
• Gras
• Groenteresten en loof (incl.
aardappelschillen)
• Haagscheersel, snoeihout,
takken
• Hakselhout
• Hooi en stro
• Keukenpapier
• Mest en uitwerpselen van
planteneters en vogels
• Noten en doppen, fruitpitten
en -stenen, zaden en granen
(droog)
• Onkruid
• Papier, karton
• Resten uit groente- en siertuin
• Theebladeren, theezakjes,
cichorei, koffiedik
• Zieke plantendelen
• Potgrond en turf

• Bioplastics
• Compoststarters en -versnellers
• Dierlijke producten (dit zijn
dierlijke resten, beenderen,
vleesresten, charcuterie, haar
en pluimen, kattenbakvulling,
mosselschelpen, eierschalen, …)
• Gekookt of bereid voedsel (bv.
brood en broodresten, koekjes,
gebak, chips, chocolade,
gekookte groenten, olie- en
vetrijke materialen, …)
• Graszoden
• Houtskool
• Inerte materialen zoals aarde,
(hout)as, grond, klei, zand,
leem, metaal, steen, kalk, en
synthetische materialen (bv.
brik, kunststof isolatiemateriaal,
plastic wegwerpluiers, -doeken en
-verbanden, …)
• Stof uit de stofzuigerzak
• Timmerhout, houtkrullen, houtvezel, kurk
• Menselijke uitwerpselen en
uitwerpselen van vleeseters

NETTE KRANT

•
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VOORKOM
VOEDSELVERSPILLING

Eén derde van het voedsel dat we produceren wordt verspild.
Omdat boontjes niet ‘de juiste lengte’ hebben, het fruit
‘misvormd’ lijkt of gewoon omdat we meer kopen dan we opeten.
En dat terwijl wereldwijd 805 miljoen mensen honger lijden...
Ook op ons eigen bord en in onze koelkast gaat veel eten verloren.
Jaarlijks gooien we per persoon zo’n 50 kilo eetbaar voedsel weg.
Een kwart van dit gedumpt eten bestaat uit maaltijdresten.

ETEN IS
OM OP TE
ETEN

Voorkomen dat je eetwaren dumpt, is nochtans de moeite:
samen met het eten gooi je geld en energie de vuilbak in. Zonde
toch?
Vermijd dankzij deze tips teveel voedsel-afval en kook voortaan
precies zoveel als jouw huishouden nodig heeft. Bye bye verspilling!

Eén derde van het voedsel dat we produceren
wordt verspild. Omdat boontjes niet ‘de juiste
lengte’ hebben, het fruit ‘misvormd’ lijkt of
gewoon omdat we meer kopen dan we opeten.
En dat terwijl wereldwijd 805 miljoen mensen
honger lijden... Ook op ons eigen bord en in onze
koelkast gaat veel eten verloren. Jaarlijks gooien
we per persoon zo’n 50 kilo eetbaar voedsel
weg. Een kwart van dit gedumpt eten bestaat uit
maaltijdresten.
Voorkomen dat u eetwaren dumpt, is nochtans
de moeite: samen met het eten gooit u geld en
energie de vuilnisbak in. Zonde toch?
Vermijd dankzij volgende tips te veel voedsel
afval en kook voortaan precies zoveel als uw
huishouden nodig heeft. Bye bye verspilling!

50 kilo eetbaar
voedsel verdwijnt
jaarlijks in
de vuilnisbak.

1. CHOCOLADE
U bewaart chocolade idealiter op 18°C.
2. EIEREN
Koude lucht droogt eitjes uit en eieren
nemen makkelijk de geur van andere
producten uit de koelkast over. Leg ze
liever op een koele, droge plek.

DINGEN
DIE
NIET
IN DE
KOELKAST
HOREN

3. VRUCHTGROENTEN
Vruchtgroenten, zoals tomaten,
komkommer en paprika blijven langer
vers op een koele, maar niet ijskoude
plaats.
4. BROOD
Brood in de koelkast droogt snel uit.
Invriezen daarentegen kan wél. Bewaar
uw brood best op kamertemperatuur in
een gesloten trommel of in een broodlade, verpakt in de zak van de bakker.

5. AJUIN
Uien legt u niet in de koelkast, maar op
een plek waar ze voldoende lucht krijgen.
6. LOOK
Een lookbolletje blijft tot twee maanden
goed in de voorraadkast.
7. AARDAPPELEN
Aardappelen bewaart u best op een
droge, donkere plek. Leg ze niet in de
koelkast en bewaar ze ook niet in een
plastic zak, want daardoor gaan ze
sneller schimmelen.
8. EXOTISCH FRUIT
Exotisch fruit houdt niet van te lage
temperaturen. U bewaart exotisch fruit
het best op een koele plaats buiten de
koelkast.

WAT
LEGT U
WAAR
IN DE
KOELKAST?

KOOP
BEWUST

DEUR:
boter, sauzen, melk, oliën
BOVEN:
conserven, beleg, zuivel

Plan maaltijden
op voorhand
dankzij een
weekmenu. Wie
eet wanneer
thuis? Heeft u
iets nodig voor de
lunch? En welke
ingrediënten
moet u daarvoor
inkopen?
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Ga na wat u
nog in voorraad
hebt. Verwerk
producten die
binnenkort
vervallen tijdig in
uw weekmenu!

NETTE KRANT

•

Maak een bood
schappenlijstje
en vermijd
impulsaankopen.
Controleer de
houdbaarheids
datum van
producten die u
koopt en wees
zeker dat u ze
voor die datum
gebruikt.

V O E D S E LV E R S P I L L I N G

Koop de juiste
hoeveelheid
van dingen die u
nodig heeft. Verse
producten kunt u
meestal volgens
het gewenste
gewicht kopen.
Weeg de juiste
hoeveelheid af.

Laat u niet
zomaar verleiden
door promo
tionele acties.
Tenzij het om
een product gaat
dat u lang kunt
bewaren.

MIDDEN:
voorgekookte maaltijden,
‘koel bewaren’voedingsmiddelen

Lukt het niet om
verse producten
meerdere malen per
week aan te kopen,
kies dan voor
diepvriesgroenten
of groenten uit blik.
Het voordeel van
diepvriesproducten
is dat u perfect de
juiste hoeveelheid
kunt nemen bij het
koken.

ONDER:
vis, vlees, zeevruchten,
gevogelte
GROENTEBAK:
fruit, groenten, salades

NETTE KRANT
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•
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OPGERUIMD
ST(R)AAT
NETJES!

WANTED
SMEEROLIE,

FRITUUROLIE & BATTERIJEN.
KGA OP DE VLUCHT.

Lege blikjes, sigaretten
peuken, plastic flesjes…
Haast iedereen ergert zich
aan zwerfvuil, maar jammer
genoeg blijft het onze straten
en p
 leintjes ontsieren.
Gelukkig zijn er ook steeds
meer vrijwilligers die samen
met Limburg.net de strijd
willen aangaan met al dat
vuil. Bijvoorbeeld tijdens
Straat.net, de jaarlijkse
zwerfvuilactie van
Limburg.net die ook dit jaar
weer op de nodige helpende
handen kon rekenen!

Smeerolie, frituurolie en batte
rijen, het zijn stuk voor stuk
gevaarlijke goedjes die er na
gebruik maar al te vaak in
slagen om aan onze zorgen te
ontsnappen. Via de gootsteen,
het toilet of tussen het restafval
vinden ze hun weg naar het
milieu en slaan ze toe. Laat ze
niet ontglippen en geef ze aan
(het recyclagepark bijvoorbeeld)!

ALS DE GESMEERDE
BLIKSEM NAAR HET
RECYCLAGEPARK.
Een goede smeerolie
kan wonderen doen voor
uw auto, motor, grasmachine… Maar helaas
niet voor ons milieu. Een
enkele druppel smeerolie
kan maar liefst 1.000 liter
water vervuilen. Vang de
gebruikte olie daarom
goed op in een gesloten
pot of fles, meng hem
niet met andere vloeistoffen en breng hem zo
snel mogelijk gratis naar
het recyclagepark.
www.valorlub.be
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FRIETJES OP?
LAAT U RIJDEN.
Wist u dat uw gebruikte
frituurvetten en -oliën
verwerkt kunnen worden
tot biodiesel? Het enige
wat u daarvoor hoeft te
doen is de vetten of oliën,
nadat u genoten hebt van
die lekkere frietjes, in een
plastic fles te gieten en ze
gratis naar het recyclagepark in uw gemeente te
brengen!
www.valorfrit.be

•

KG A

BATTERIJEN LEEG?
DOE ZE EEN ALL-IN
RECYCLAGEPARK
CADEAU.
Gemiddeld heeft een
gezin zo’n 17 lege batterijen in huis. Batterijen
die maar al te vaak blijven
rondslingeren of tussen
het restafval belanden.
Terwijl u ze op maar liefst
24.000 inzamelpunten
kunt binnenbrengen. Niet
alleen in het recyclagepark, maar ook in supermarkten, doe-het-zelf-,
speelgoed- en elektrowinkels, openbare of private
instellingen, … Kleine
moeite, groot gebaar! Het
milieu zal u dankbaar zijn!
www.bebat.be

61,50 miljoen euro, of 9,61 euro per inwoner.
Zoveel kost het Vlaanderen jaarlijks om
komaf te maken met zwerfvuil. Een gigantisch bedrag! En bovendien: wie stoort zich
niet aan een straatbeeld vol rondslingerend
afval? Dat bleek ook dit jaar weer uit de
grote deelname aan onze zwerfvuilactie
Straat.net. Het startschot van deze zevende
editie werd op vrijdag 20 maart gegeven in
Herk-de-Stad, waar zo’n 262 scholieren en
enkele verenigingen hun schouders onder
onze actie zetten. Zij ruimden maar liefst
119 kilometer op en verzamelden twee ton
afval. In totaal hebben in Limburg en Diest
dit jaar zo’n 187 scholen en 527 verenigingen,
samen goed voor zo’n 19.561 deelnemers,
maar liefst 7.596,93 kilometer opgeruimd.
Op alle vlakken een record! In ruil voor hun
geleverde inspanningen betaalt Limburg.net
alle deelnemende gemeenten 15 euro per
opgeruimde kilometer. Op hun beurt betalen
de gemeenten de vrijwilligers uit. Dit jaar
ging het om een som van 113.953,95 euro.

NETTE KRANT

HERK(EN)
ZWERFVUIL
Heel wat gemeenten
zetten ook zélf acties
op touw. Zulke inspanningen kunnen wij
natuurlijk alleen maar
toejuichen! Zo wil het
gemeentebestuur van
Herk-de-Stad met
het project Herk(en)
zwerfvuil onderzoeken
hoe zwerfvuil en
sluikstorten voorkomen
kunnen worden. Er
werd onder andere een
werkgroep opgericht
met gemeentepersoneel, de politie en de
Milieu- en Natuurraad,
waar ook scholen,
verenigingen of
andere raden kunnen
aankloppen. Verder
zullen er ook diverse
ludieke acties georga
niseerd worden.

•

ZWERFVUIL

•
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SAMEN WERKEN
WE AAN
EEN GROENE(RE)
TOEKOMST!

Hamont-Achel

Overpelt

Bocholt

Kinrooi
Bree
Hechtel-Eksel

Leopoldsburg

Peer

Ham

Maaseik
MeeuwenGruitrode
Beringen

Tessenderlo

Houthalen-Helchteren
Heusden-Zolder

UW
PERSOONLIJKE
PORTAALSITE
OVER AFVAL

Lummen

Diest

Maasmechelen
Genk
Halen

Als afvalintercommunale streven we naar de best moge
lijke service, de meest milieuvriendelijke afvalinzameling
en focussen we bewust op preventie. Zo willen we
onszelf op termijn zo veel mogelijk overbodig maken.
Hoe we dat onder meer doen, dat komt u hier te weten…

MIJN LIMBURG.NET

Neerpelt

Lommel

Herk-de-Stad

Hasselt
Diepenbeek

Nieuwerkerken

Alken
Kortessem
Hoeselt

Borgloon

Sint-truiden

Riemst
Tongeren

Heeft u uw persoonlijke
portaalsite over afval,
mijn.limburg.net, al
ontdekt? Daar kunt u in
enkele kliks alle nodige
info terugvinden over
efficiënt afvalbeheer.

Heers

Het basisprincipe
is eenzelfde kost
voor eenzelfde
dienstverlening.

KLARE KIJK OP UW AFVALKOSTEN
De afvalberg verkleinen en het milieu
sparen voor volgende generaties, dat
belangt iedereen aan. Met verenigde
krachten slagen we erin om een propere,
gezonde wereld te behouden. De
invoering van de ‘directe inning’ kadert
perfect in deze ambitie. Als burger krijgt
u voortaan immers rechtstreeks een
aanslagbiljet in de bus om de kosten te

vergoeden voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Het globale
principe is dat elke inwoner eenzelfde kost
betaalt voor eenzelfde dienstverlening.
De factuur vertelt u duidelijk waarvoor u
wel en waarvoor u niet betaalt. Zo krijgt u
meteen een beter zicht op wat afval écht
kost. Tegelijk stimuleert Limburg.net u om
afval mee te helpen voorkomen en correct
in te zamelen.

In deze 34 gemeenten
is de ‘directe inning’
intussen al ingevoerd.
De overige gemeenten
volgen allicht in de
nabije toekomst.

WAAROM MIJN LIMBURG.NET?
Met dit nieuwe digitale platform wil
Limburg.net haar dienstverlening verder
optimaliseren én de interactie met
alle gebruikers verhogen. Wat u mag
verwachten nadat u bent ingelogd? Alle
info die voor u persoonlijk relevant is.
Denk daarbij aan de afvalkalender, een
overzicht van uw quota in het recyclagepark, het saldo van uw huidige rekenstaat, enz. Ook uw persoonlijke profiel
en financiële gegevens kunt u op elk
moment vlot raadplegen, net zoals het
aantal gespaarde punten voor de e-portemonnee.
Verder vindt u er nuttige recyclagetips
en kunt u een aanvraag indienen voor de
ophaling van grofvuil. Heeft u een vraag
of een klacht? Vul dan het online invulformulier in om de helpdesk rechtstreeks
en snel te contacteren. Surf dus vandaag
nog naar mijn.limburg.net en registreer u
om voortaan alle afvalinfo op uw maat te
ontvangen!

MEER WETEN?
Kijk op www.limburg.net
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STATIEGELD
OP PLASTIC EN BLIK

GEEF UW MENING OVER STATIEGELD
OP WWW.YESWECAN.VLAANDEREN

WIJ ZIJN
VOOR!

Begin juni 2015 lanceerde Limburg.net de campagne
‘Yes, we can!’. Daarin nemen we als grootste afvalinter
communale van Vlaanderen een duidelijk standpunt in
over de invoering van statiegeld op plastic en blik: wij zijn
absoluut voor dit systeem te vinden. Vlaams minister Joke
Schauvliege moet de knoop nog doorhakken of het al dan
niet ingevoerd wordt. Intussen zaten we samen aan tafel
met Kris Somers, onze directeur communicatie, om de
voordelen van de maatregel kort te overlopen…
Waarom is Limburg.net pro statiegeld?
Kris Somers: “Samen met de gemeenten
gaan we als afvalintercommunale al
jaren de strijd tegen zwerfvuil aan met
allerlei opruimacties. Maar opruimen
alleen is niet genoeg. Wij ijveren voor een
brongerichte aanpak. De invoering van
statiegeld op plastic flessen en blikjes zou
al een eerste stap in de goede richting
zijn, want dit afval maakt 40% uit van
al het zwerfvuil. Met statiegeld worden
mensen ontmoedigd om afval gewoon
op straat of in de natuur achter te laten.
Tegelijk stimuleren we ze om actiever te
recycleren. Ze betalen een kleine som die
ze bij inlevering weer terugkrijgen. Dat
is een kleine moeite, met grote positieve
gevolgen.”
Is er geen andere manier om zwerfvuil
tegen te gaan?
Kris Somers: “Intussen zijn we al meer
dan 20 jaar aan het sensibiliseren en
14
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zetten we bewust in op preventie. Ook
gasboetes of andere maatregelen van de
overheid hebben niet echt het gewenste
effect. Het is dus tijd om concrete actie
te ondernemen. Met statiegeld grijp je
veel directer in op de leefwereld en het
gedrag van de burger. Maar liefst 90%
van alle mensen stoort zich enorm aan
zwerfvuil en toch ligt het overal. Het is dus
een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid om meer zorg te dragen
voor ons milieu. Onderzoek toont ook aan
dat een proper straatbeeld ontmoedigt
om nog verder te vervuilen. En in onze
buurlanden zijn er meer dan genoeg voorbeelden die aantonen dat het systeem van
statiegeld bijzonder goed werkt.”
Worden blikjes en plastic flesjes dan niet
gewoon duurder in de winkel?
Kris Somers: “Nee, zeker niet. We
hanteren het principe ‘de vervuiler
betaalt’. Iedereen betaalt statiegeld, het
is dus geen belasting. Een blikje of flesje

MAAK KANS OP
2 FILMTICKETS

Kris Somers in ‘De Zevende Dag’.

wordt ook niet duurder, want als je het
terugbrengt, krijg je je geld gewoon terug.
Gooi je het toch gewoon uit de wagen of
laat je het achter in de natuur, dan betaal
je er dus wel voor. En zijn er mensen die
het oprapen en terugbrengen naar de
winkel, dan worden die daarvoor beloond.
Het is dus een heel fair systeem.”
Zijn de hoge kosten om het systeem in
te voeren dan geen struikelblok?
Kris Somers: “Helemaal niet. Onlangs is
er een studie gebeurd die elke burger
kan downloaden van de website 
www.yeswecan.vlaanderen en rustig
kan nalezen. Daar staat in dat het statiegeldsysteem inderdaad duurder is dan
het huidige systeem. Maar de 5% van de
blikjes die mensen toch weggooien en dus
‘verkwisten’ alleen al is voldoende om de
kosten te dekken om het systeem op punt
te stellen. Bovendien werkt statiegeld
kostenbesparend op lange termijn, want
het zorgt ervoor dat we jaarlijks 5.600 ton

De vervuiler betaalt
en wie vuilnis opraapt,
wordt beloond.

zwerfvuil minder produceren en dat we zo
25 miljoen euro uitsparen.”

Is statiegeld niet nadelig voor de hande
laars?
Kris Somers: “Het klopt dat het systeem
een investering vergt van de retailers,
bijvoorbeeld voor de plaatsing van statiegeldmachines. Minister Schauvliege
benadrukt dat momenteel alle pistes nog
onderzocht worden om te komen tot een
goed en toegankelijk systeem, zonder
administratieve rompslomp. Het is dus
zeker niet de bedoeling om de handelaars

op te zadelen met extra lasten en kosten.”
En wat met het comfort van de burger?
Kris Somers: “Het is een vreemde redenering om te stellen dat de consument zou
lijden onder de invoering van statiegeld.
Nu moet je immers 14 dagen lang alle
blikjes en flesjes opsparen om ze nadien
buiten te zetten voor inzameling. Terwijl
je anders gewoon op elk moment van
de dag - wanneer het past - terechtkan
in de winkel om ze terug te brengen.
Dat is toch veel eenvoudiger? Het vergt
natuurlijk ook wel een andere mindset en
minimale inspanning van de burger. Ook
met de inzameling van glas is dat ooit zo
geweest… Maar dat is een kwestie van
tijd. Ga je boodschappen doen, dan moet
het een automatisme worden om je lege
afval terug mee te nemen naar de winkel.
En in ruil voor deze kleine moeite krijg
je een veel properder leefmilieu zonder
rondslingerend afval terug.”

MEER WETEN?
U vindt alle informatie op
www.yeswecan.vlaanderen of
www.limburg.net
NETTE KRANT
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www.twitter.com/limburgnet
www.facebook.com/limburg.net
www.limburg.net
0800/90 720

STEL UW VRAAG
AAN LIMBURG.NET

Waar kan ik de afval
kalender vinden?

VOOR
U
OPGELOST

De afvalkalender wordt
in alle gemeenten van
Limburg.net verdeeld.
U kunt de ophaaldata
voor uw adres ook
toevoegen in uw elektronische agenda.
Surf hiervoor naar
www.limburg.net/
afvalkalender

Als afvalintercommunale streven we ernaar om alle burgers en
gemeenten tevreden te houden en deskundig van dienst te zijn.
Zit u dus met een prangende vraag of een praktisch probleem
over afval? Blijf er niet mee zitten, maar contacteer ons! Onze
hulpvaardige medewerkers staan u met plezier te woord. Hierbij
slechts een kleine greep uit de vragen die we de laatste tijd
ontvingen via de ombudsdienst, op Twitter en via Facebook…

Wanneer zet ik mijn
afval/huisvuil best
buiten?

Is het recyclagepark
in mijn gemeente een
Limburg.net-park?

Alle afvalophalingen
aan huis starten om 6
uur ‘s morgens. Zet uw
afval goed zichtbaar
buiten na zonsondergang de avond voordien. Zo staat uw afval
steeds tijdig buiten,
ongeacht het tijdstip
waarop de ophaalwagen in uw straat
langskomt.

De parken van volgende
gemeenten zijn
Limburg.net-parken:
Alken, As/Opglabbeek,
Borgloon, Diepenbeek, Diest, Halen,
Ham, Hamont-Achel/
Neerpelt, Herk-deStad, Heusden-Zolder,
Lummen, Maaseik,
Maasmechelen,
Meeuwen-Gruitrode,
Overpelt, Peer en
Zonhoven.
In het najaar worden
de parken van Riemst
en Nieuwerkerken
toegevoegd aan de lijst.
De inwoners van deze
gemeenten kunnen
terecht op een
Limburg.net-park naar
keuze.

