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Jaarlijks gooien alle
Vlamingen samen
116.000 tot 168.000
ton bruikbaar voedsel
in de vuilnisbak.
Dat is het gewicht
van 3 Titanics
oftewel 840.000.000
bloemkolen!
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Koken met restjes
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Limburg doet goed
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Tegen 2020 wil Vlaanderen het voedselverlies met
15% terugdringen. Iets waar we als Limburg.net
100% achterstaan. Afval vermijden is immers
de beste manier om met afval om te gaan.
Limburg.net onderneemt al jarenlang verschillende
acties om voedselverspilling tegen te gaan.

Meer eten voor minder geld.
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Foodtruck on tour
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Misschien zag u onze “Red de Restjes”
foodtruck op een markt in uw buurt?
Samen met Vlaco hebben we 9 steden
en gemeenten bezocht. Deze actie
kadert binnen de overkoepelende campagne met tips om slimmer om te gaan
met organisch afval.
Onze koks toonden hoe u met restjes
heerlijke gerechten kunt bereiden.
Bezoekers mochten proeven en kregen
nog een handig receptenboekje mee om
het thuis ook eens te proberen.

Op de Schoonste Site
van ’t land ontdekt u nog
meer tips en nieuws over
Limburg.net.
www.twitter.com/limburgnet
www.facebook.com/limburg.net
www.limburg.net
0800/90 720
Realisatie: Absoluut en Connect
VU: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt
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SLIMMER OMGAAN MET RESTJES

TOT

SLIMMER OMSPRINGEN
MET ORGANISCH AFVAL
BRENGT GELD OP.
BESPAAR 30% OP JE RESTAFVAL

KOOP SLIMMER | SORTEER BETER | COMPOSTEER

Organisch afval, wat is dat
eigenlijk? Het is al het afval
dat een dierlijke of plantaardige oorsprong heeft.
Uit onderzoeken blijkt dat tot
30% van het afval in de restafvalzak of –bak voor andere
doeleinden kan dienen. Door
slimme oplossingen te gebruiken, kan u bovendien heel wat
besparen op uw restafval. Slim
voor uw portefeuille en goed
voor het milieu.
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Een paar
handige tips
voor thuis

Zeg ja
tegen restjes!
De koelkast
Een goed georganiseerde
koelkast is goud waard. Zet de
producten die het snelst op
moeten vooraan, de rest kan best
achteraan. Voor elk product is er
bovendien een ideale koelzone.
Houdbaarheidsdatum
Kent u het verschil tussen THT
en TGT? TGT (“Te gebruiken
tot”) geeft een einddatum weer,
u gebruikt dat product dus best

Vriesvak
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Diepvriesproducten.

Koele zone
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vóór die datum. Meestal staat
zo’n aanduiding op producten die
snel bederven zoals vers vlees,
slaatjes … Producten die minder
snel bederven zoals conserven,
gedroogde kruiden of pasta krijgen
een THT (“Tenminste houdbaar
tot”) datum mee. Als die datum
bereikt is, hoeft u het product niet
meteen weg te gooien. Vertrouw
op uw zintuigen. Als het product
nog goed ruikt en er nog goed
uitziet, kunt u het zeker nog opeten.

Geopende potten, kleine
drankflessen, kaas, room, soep,
etensresten, gebak en eieren.

Koude zone
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Afgedekte producten zoals
vlees, vis of charcuterie.

Groentebak
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Groenten en fruit.

Deurruimte
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Boter, kaas, potjes, tubes en
grote drankflessen.

Op zoek naar meer tips?
Heeft u soms ook restjes waar u geen blijf mee weet?
Samen met Vlaco maakten we een boekje waarin
we een aantal leuke recepten verzameld hebben en
handige tips geven om slimmer om te gaan met restjes.
Eet alvast smakelijk!
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Vegetarische broodburgers

TOT

Bereidingswijze
1. Maak paneermeel van de
broodkorstjes: snij de korstjes
van het oud brood. Leg ze op
bakpapier op een bakplaat in de
oven (150°C). Laat ze minimum
een half uur drogen tot ze hard
en krokant zijn.
2. Vermaal de korstjes tot
paneermeel (bv. in de keukenmachine).

T

RESTJESTRUCK
ON TOUR

rlijke
Proef van hee
pten
restjesrece boekje
in dit recepten

3. Klop twee eieren en een extra
dooier op. Voeg er peper en zout,
nootmuskaat, peterselie en een
versnipperde ui aan toe en roer
nog even om.

PRINGEN MET GELD OP
NGT
SLIMMER OMS
AFVAL BRE
ORGANISCH
UW AFVAL

30% OP
| COMPO STEER
BESPAAERR| SORTE
ER BETER
KOOP SLIMM

4. Week het broodkruim in melk
en meng met het eiermengsel.
5. Druk het brood plat en haal ze
door het eiwit en paneermeel.

Ingrediënten

6. Bak de broodburgers in olie
lichtbruin.

oud brood • 1 versnipperde ui • 3 eieren •
1 kopje melk • peper, zout, nootmuskaat en peterselie
• 1 el olie (zoals zonnebloemolie of koolzaadolie)
Surf naar magazine.limburg.net/
kokenmetrestjes ontdek onze tips en
vraag er uw digitaal receptenboekje aan.
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Minder afval
brengt geluk.
Slimmer kopen, beter bewaren, bewuster koken.
Is daar in een jong en druk gezin wel tijd voor?
In het gezin Penxten-Vanelderen alvast wel. Papa Regi is
meestal de kok in huis, maar het huishouden organiseren, is
een kolfje naar de hand van mama Elke. “Koken met restjes,
daar worden wij blij van.”
“Als meisje van 20 was ik daar niet zo mee bezig,
maar met ouder worden, ga je toch bewuster om
met de dingen. Vooral sinds ik mama geworden ben,
want ik wil graag mijn kinderen het goede voorbeeld
geven. De jongste, Renée, is nog te klein, maar Ellie
Martha is met haar 4,5 jaar een echt sponske dat
alles overneemt wat ik zeg en doe.”
Hoe spring jij bewust om met voedsel?
“Door gezond te koken, zoveel mogelijk plastic
verpakking te vermijden en door verspilling tegen
te gaan. Bovendien: voeding weggooien terwijl er
mensen zijn die geen eten hebben, daar heb ik het
moeilijk mee. Het geeft gewoon ook een goed gevoel
als je met overschotjes iets lekkers kan klaarmaken.
Recycling maar dan met eten.”

“Koken met
restjes, daar
worden wij
blij van.”

Gooi jij dan nooit eten weg?
“Vroeger gebeurde het wel eens dat ik vlees overhad,
maar nu vries ik wat we niet verbruiken meteen na
aankoop in. Onmiddellijk in de juiste porties voor de
kinderen, heel handig. Heb ik toch nog eens restjes,
dan geef ik ze aan de kat, een echt varkentje!”
Hoe zorg je ervoor dat je niet teveel koopt?
“Ik winkel altijd met een boodschappenlijstje. Zo koop
ik bewuster en alleen wat ik nodig heb. Ik verkies ook
versgesneden boven voorverpakte vleeswaren. Niet
alleen veel en veel lekkerder, je vraagt dan net zoveel
als je wilt en geen gram teveel. Groenten en fruit koop
ik vers en in bulk. Regelmatig ga ik ook naar de lokale
biowinkel waar je je eigen glazen potten vult met de
gewenste hoeveelheid granen, olijfolie, granola, enz.”

“Basilicum op de vensterbank:
eerst decoratief, daarna lekker in
een verse pesto.”

“Ik hou niet van een wildgroei
van producten in mijn frigo.”
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“Avondeten over? Dat wordt mijn
lunch de dag nadien.”

heb ik een hekel aan. Trouwens, van bepaalde ingrediënten kan je vaak méér onderdelen gebruiken dan
je denkt. Van broccolisteeltjes bijvoorbeeld maak je
heerlijke soep en van oud brood de beste croutons
en paneermeel.”
En als je dan toch eens restjes hebt?
“Die verwerk ik in een nieuw gerecht. Wat ik ‘s avonds
aan eten overheb, wordt een lunch ‘s anderendaags.
Ik vind het leuk om daarmee te experimenteren. Wij
kunnen echt de koelkast léég koken (lacht). Twee keer
per jaar maak ik trouwens alle voorraadkasten leeg
en koken we onze voorraad pasta, rijst, taco’s ... op.
Daarna vul ik het assortiment weer aan. Oude producten vooraan in je kast plaatsen en nieuwe achteraan,
dat helpt ook om minder weg te gooien.”
Nog tips?
“Durf creatief te zijn als je voeding een tweede leven
geeft. Bruine bananen zijn supergezond en je maakt
er verrukkelijk bananenbrood van. Of basilicumplantjes: eerst dienen ze als decoratie in mijn keuken,
daarna maak ik er verse pesto van. Ook pompoenen
zijn zalig als decoratie, om te knutselen en bovendien
superlekker. 1 van m’n hobby’s is Halloweenpompoenen maken. Met het vruchtvlees maak ik een quiche
met fetakaas. Pompoenkoekjes, ook heel lekker. De
pitten? Even roosteren met olijfolie en kruiden, mijn
ideale avondsnack in de zetel!”

Welke voordelen zie je?
“Bewust kopen is goed voor je portemonnee en
het milieu, en je hebt nooit een overvolle frigo. Hoe
voller, hoe minder je ziet wat je erin hebt staan, hoe
groter de kans dat etenswaren bederven. En daar

Ga naar magazine.limburg.net/
elkevanelderen en neem een
kijkje in Elke’s frigo.
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Wat met al die
gevallen bladeren?
De herfst is terug in het land.

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.

Dat betekent genieten van een prachtig kleurenpalet in onze tuinen ... tot de
bladeren afvallen. Dat bomen in de herfst hun bladeren laten vallen, heeft alles
te maken met hun vochthuishouding. Bomen nemen water op via de wortels en
verdampen dat weer via de bladeren. Wanneer het buiten kouder wordt, nemen
de wortels geen water meer op. Om ervoor te zorgen dat ze niet uitdrogen en
de winter overleven, laten de bomen in de herfst hun bladeren los. Gelukkig
hebben bladeren verschillende nuttige toepassingen.
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BESCHERMING
Een bladlaagje is ook
een goede bescherming
tegen extreme weersomstandigheden. De aarde
kan niet wegspoelen bij
hevige regenbuien, de
kans op modderpoelen
wordt kleiner, maar ook
opwaaiend zand maakt
geen kans.

MULCHLAAG
Afgevallen bladeren
zijn ideaal om als
mulchlaagje te
gebruiken tussen uw
planten en groenten.
De grond koelt
minder snel af en
het beschermt tegen
onkruid.

3

GEBRUIK EEN
MENGELING VAN
VERSCHILLENDE
BLADSOORTEN
Zo kunt u bladeren van
een notenboom best in
combinatie met andere
bladsoorten gebruiken.
Deze bladeren bevatten
looizuur, een stof die
de kiemkracht van
zaden afremt.

GOEDE
BODEMSTRUCTUUR
Als de lente in aantocht
is, kunt u met een grasmaaier over het laagje
bladeren gaan. Zo wordt
het materiaal ingewerkt in
de bodem. Het resultaat is
een luchtigere en betere
bodemstructuur.
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Kraakverse producten.
Bewust omgaan met voedsel (verspilling)
start al bij de aankoop. U kunt bijvoorbeeld
kiezen voor producenten die werken via de
“korte keten”. Hartenboer is hier een goed
voorbeeld van, het is een groep enthousiaste
land- en tuinbouwproducenten uit Limburg
en het Hageland.

4

Heeft u bladeren van bomen die op openbaar
domein staan en die u niet verwerkt krijgt
in eigen tuin? Als u in een gemeente met
een Limburg.net-park woont, kunt u deze bladeren naar het recyclagepark brengen. Van
1 november 2017 tot en met 31 januari 2018
kunt u deze kosteloos binnenbrengen.

PETER BOONEN
Catharinadal - kaasmakerij
lid van Hartenboer

5

COMPOSTHOOP
Veel bladeren? U kunt ze
ook op de composthoop
gooien. Bladeren zijn
perfect om te gebruiken
als bruine laag in uw
compostmengsel.

Wat is de korte keten?
Hiermee wordt bedoeld dat er een korte afstand
tussen land en klant is. Alles is kraakvers omdat
de producten uit de buurt komen. Er wordt zo
veel mogelijk bespaard op tussenschakels, zodat
er een rechtstreeks contact is tussen producenten en consumenten. Door de korte afstand is er
bovendien minder transport nodig om de producten bij de klant te krijgen en dat is dan weer goed
voor het milieu!

Naast Hartenboer zijn er
uiteraard nog een heleboel
andere initiatieven die eerlijke
en lokale producten aanbieden.
Bijvoorbeeld Recht van bij de
Boer, Voedselteams (die nauw
samenwerken met Hartenboer)
en Boeren & Buren. Daarnaast
bestaan er ook CSA-netwerken.
Dat staat voor Community
Supported Agriculture. Hier
draagt u zelf actief een steentje
bij aan de landbouwproductie.
Zoek hen zeker eens op!

waaraan al hun producten moeten voldoen.
Sommige producten worden verkocht onder een
bio-label maar ook alle andere producten worden
dus duurzaam geproduceerd.
Eerlijke prijs
Door hun samenwerking kunnen ze bepaalde
kosten drukken en een correcte prijs vastleggen
voor producent én consument.

Respect voor de natuur
Hartenboeren staan garant voor duurzaam
geproduceerde producten. Ze hebben samen
strenge duurzaamheidscriteria vastgelegd

Fan van vers voer? Check dan
zeker de video van Hartenboer via
magazine.limburg.net/hartenboer
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ACHTER DE SCHERMEN

Op bezoek bij
parkwachter Robby

Afvalophalers én
parkwachters in
de kijker

Ook merci’s e
complimentje n
s
recycleren w
met plezier. e

Eind deze maand is het weer zo ver! U
herinnert zich misschien nog de “Week van
de Afvalophaler” van vorig jaar. Die was zo
succesvol dat Interafval besloten heeft de
campagne opnieuw te lanceren. Dit keer
plaatsen ze de afvalophalers én de
parkwachters in de kijker. Een korte
kennismaking met hen allebei.

#HOUHETNesET
Met complimentj
gooien mag.
Interafval_HouHetNet_Pos

terA0.indd
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#HOUHETNET

Laat h
i
een vr er gerust
ie
woord ndelijk
achter
.
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Help de afvalophaler een handje,
zet uw afval correct buiten!

De dag begint voor Robby om 8u45. “Dan doe ik
mijn ronde in het park. Is alles in orde? Staan de
containers er goed bij? Is de tafel voor het klein
gevaarlijk afval vrij? ... Na die laatste check is
het tijd om het park te openen en voor een kop
koffie. Laat de eerste klanten maar komen!
Bezoekers wegwijs maken. Ervoor zorgen dat
alles op wieltjes loopt en het park er steeds
netjes en veilig bij ligt. Erover waken dat er per
ongeluk geen afval bij de verkeerde fractie
belandt. Tussendoor de administratie in orde
brengen. Een doorsneedag is een vat vol
afwisseling! Het wegen en registreren gebeuren
automatisch, maar we moeten wel op tijd de
juiste gegevens rapporteren aan het hoofdkantoor in Hasselt.
De drukste dag is zaterdag. Om file aan de
weegbrug te vermijden, helpen we mensen
met hun identiteitskaart in de gleuf te steken.
Bezoekers die voor de eerste keer komen of niet
vertrouwd zijn met de parkindeling, helpen we
met plezier verder. Ook als het druk is.”

Interafval_magneetstickers_A0.indd

1

ROBBY DEBRUYNE
parkwachter in Kinrooi,
Meeuwen-Gruitrode en Maaseik

#HOUHE
TNET

Interafval_magneetstick
ers_A0.indd
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Plaats uw afval
op tijd buiten.
De ophaalrondes
starten al om 6 uur
’s ochtends. Zet
uw afval de avond
voordien buiten, zo
staat uw afval tijdig
klaar en wordt het
zeker meegenomen.

Papier en karton?
Bied dit aan in een
goed afgesloten
kartonnen doos of
samengebonden
met touw. Zo kan
het papier niet
gaan vliegen.
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Zorg ervoor dat
de afvalzak goed
gesloten is, zodat
er geen afval uit
de zak kan vallen.
Bind niets aan de
zakken. Dit afval
kan namelijk niet
gerecycleerd
worden.

Zorg ervoor dat
het aangeboden
afval niet te zwaar
is. De ophalers
gooien dagelijks
heel wat afval in de
ophaalwagen. Als
iedereen de maximumgewichten
respecteert, kan de
ophaler zijn werk
dagelijks probleemloos uitvoeren.
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Bied niet te veel
afval aan per afvalophaling:
• Papier en karton:
1 m3
• Grofvuil
(op aanvraag):
2 m3

06
Afvalcontainers
ledigen is niet zo
eenvoudig. Help
de afvalophalers
een handje door de
container juist klaar
te zetten:
• Plaats de container met het
handvat naar de
straatzijde.
• Zorg ervoor dat
het deksel van de
container steeds
netjes dicht kan.
Het vraagt meer
tijd om een open
container aan het
ophaalsysteem
vast te maken en
het is niet veilig
voor de afvalophaler.
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Tips van de parkwachter voor een
vlotter bezoek aan het recyclagepark!
01

02

03

Sorteer voor u
komt. U verliest
geen tijd als u thuis
al de verschillende
afvalsoorten bij
elkaar zet. Zo kan
in het park alles
meteen in de juiste
container.

Zorg dat uw koffer
niet blijft openstaan en gebruik
een afdekzuil voor
uw aanhangwagen.
Zo verliest u onderweg geen afval.

Kom op donderdag.
Zaterdag is het
altijd druk, op donderdag zijn we een
uurtje langer open,
dan is het doorgaans rustiger. Op
www.limburg.net
ontdekt u al onze
parken. U bent
overal welkom!

07
Plaats uw afval zo
dicht mogelijk tegen
de straat, maar zorg
ervoor dat het fietsers en voetgangers
niet belemmert.
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Kent u de regels van de afhaalkunst
allemaal? Onze video zet ze op een rijtje!
Bekijk hem op magazine.limburg.net/
correctaanbieden

Hou www.facebook.com/Limburg.net in de gaten tijdens de
Week van de Afvalophaler (20 tot 24 november). Zelf uw respect
voor onze parkwachters tonen? Scoor een speciale postkaart in
het recyclagepark en laat zo uw compliment achter.
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LOKAAL NIEUWS

HANDHAVINGSWEEK

Terugblik
handhavingsweek

Nieuw bij Limburg.net

Van 18 tot en met 24 september was het alle hens
aan dek! Politieagenten,
stadswachten en afvalophalers zorgden voor extra
controles op sluikstorten en
zwerfvuil. Een terugblik op
deze intensieve week, een
initiatief van Mooimakers.

Wat gebeurt er in
uw gemeente?

Zwerfvuil en sluikstorten: het kost
de overheden en dus de belastingbetaler handenvol geld. Dat is niet
het enige nadeel, afval dat zomaar
ergens wordt gedumpt, kan niet
gerecycleerd worden. Bovendien
ergeren mensen zich enorm aan afval
in het straatbeeld, het geeft de buurt
een vuile indruk en versterkt het
onveiligheidsgevoel. Tijd voor Mooimakers om in actie te schieten!
Wie zijn de Mooimakers?
Mooimakers is een initiatief van
OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Fost Plus en VVSG
(Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten). Hun doel? Een kordate
aanpak uitwerken tegen zwerfvuil
en sluikstorten. Tijdens deze week
werden overtreders extra beboet en
aangesproken. In Limburg en Diest
zijn er tijdens de handhavingsweek
een heel aantal GAS-boetes uitgedeeld. Maar er waren ook leuke en
positieve acties van burgers, die
zetten we graag even in de kijker.

Ook aan de glasbol is
sluikstorten strafbaar.
Bekijk de plaats delict via
magazine.limburg.net/
handhaving

TESSENDERLO EN HOUTHALEN-HELCHTEREN
— In september openden we twee nieuwe Limburg.net recyclageparken in Houthalen-Helchteren en Tessenderlo. Maar wat zijn nu de
voordelen van een Limburg.net recyclagepark?
01

De leerlingen van het GTIL en
Virgo Sapiens ruimen mee op.

Ook tijdens de handhavingsweek
zijn er vrijwilligers actief om zwervuil
op te ruimen.

Kleine daad, groot res
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Eenvoudige registratie met eID
Elke keer dat u een bezoek brengt
aan het recyclagepark, wordt uw
identiteitskaart geregistreerd. Zo
kan Limburg.net op gezinsniveau
bijhouden hoeveel en welk soort
afval u binnenbrengt.
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Toegang tot elk recyclagepark
van Limburg.net
Wist u dat u toegang heeft tot elk
recyclagepark van Limburg.net
als het park in uw gemeente
wordt uitgebaat door Limburg.
net? Misschien is er dus wel een
park dat dichter bij uw huis ligt
dan het recyclagepark in eigen
gemeente. U kan bijvoorbeeld ook
naar het recyclagepark gaan in de
gemeente waar u werkt.

BILZEN
— Het is een vruchtbaar jaar voor
Limburg.net en Velt; ze hebben
samen hun 22ste samentuin
opgericht, die ligt in Bilzen en heet
“Merem”. Limburg.net ondersteunt
dergelijke initiatieven met veel plezier. Samentuinen en kringlooptuinieren zijn goed voor het milieu en
zorgen voor meer samenhorigheid.
En zeg nu zelf, eigen gekweekte
en pesticidevrije groenten en fruit,
dat smaakt toch dubbel zo lekker?

Parkwachter Jens gidst u
doorheen het recyclagepark
op magazine.limburg.net/
recyclagepark

ultaat ...
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SCHOLENWERKING

De toekomst is
goed gesorteerd
en gerecycleerd
Bijleren over afval op school

Kant-en-klare scholenpakketten
Is de speelplaats van uw school
soms ook een rotzooi? Met het
lessenpakket voor de oudste
kleuters “Wat een ratzooi” worden
ze spelenderwijs bewust gemaakt
van rondslingerend afval. Ook
voor de tweede graad van het
basisonderwijs heeft Limburg.net
een educatief pakket ontwikkeld.
Brik en Britt gaan samen op hun
trouwe tweevoeters de strijd aan
tegen het afvalmonster door goed
te sorteren en te composteren.

Het schooljaar is goed gestart, dat is ook bij
Limburg.net niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zo
kunnen de leerlingen van de derde graad naar de
toekomst reizen met Mick Plastic … Onze experten
hebben een hele hoop lesmateriaal ontwikkeld om
kinderen en jongeren op een leuke manier te laten
bijleren over afval en duurzaamheid.

Een toekomst zonder plastic met Mick Plastic
Wat als… in de toekomst plastic afval gewoon
niet meer zou bestaan? Mick Plastic komt uit
het jaar 2084. Zij brengt een bezoekje aan het
natuurmuseum, waar zij vanalles bijleert over het
verleden. Zo ontdekt zij dat er anno 2017 plastic afval
in de natuur werd gedumpt. Mick Plastic besluit het
verleden een nieuwe toekomst te geven. Zij bouwt
een teletijdmachine om terug te reizen naar 2017 en
het anders aan te pakken. Samen met de leerlingen
van de derde graad basisonderwijs zoekt zij naar
alternatieven voor plastic. Misschien is het nog niet te
laat en kunnen we samen met haar de planeet en de
dieren redden!
Wilt u met uw klas meehelpen? Vraag een workshop
aan via de website van Limburg.net.

Vers getapt, dat smaakt!
Kraantjeswater heeft veel voordelen: het is duurzaam, afvalvrij,
goedkoop én lekker. U kan een
gezond steentje bijdragen door
een tappunt te voorzien op uw
school. Via het project drinKraantjeswater kunt u een gesubsidieerd
tappunt aankopen. Bovendien
komt drinKraantjeswater ook naar
u toe voor advies over tappunten
en kleine herstellingen.
Surf snel naar www.drinkraantjeswater.be en vraag een gratis
workshop van drinKraantjeswater
aan voor uw klas. Onderteken het
scholencharter en geniet gratis
van alle voordelen.

Maak samen met TVLimburg en
leerlingen van het basisonderwijs
kennis met Mick Plastic op
magazine.limburg.net/mickplastic
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Scholenaanbod voor jong en oud
Doorheen de jaren heeft Limburg.
net een uitgebreid scholenaanbod uitgewerkt voor alle leeftijden
omtrent afval en duurzaamheid.
Ontdek de lespakketten, workshops en opleidingen op
www.limburg.net/aanbod-scholen

TOT OP HET BOT

WAT GEBEURT ER MET

Wat wordt er
gemaakt van…
Rubberbanden.

VRAAG

HOE IS HET
GESTELD MET DE
VERVUILING VAN
DE WATERLOPEN?

Geef banden een tweede leven.

JOHN KUPPENS
Rubber Recycling Overpelt

"U kunt
autobanden
gratis
binnenbrengen
op het recyclagepark."

Op de recyclageparken worden veel
afvalsoorten ingezameld. Autobanden
zijn daar een voorbeeld van. Maar waarom
precies en wat gebeurt ermee? Rubber
Recycling Overpelt verwerkt jaarlijks
zo’n 1,2 miljoen autobanden uit België
en Nederland. We laten hen even aan
het woord.

Ik breng mijn autobanden naar het
recyclagepark. Wat gebeurt er dan?
“Wij halen de banden op in het recyclagepark, maar ook bij garages en de
milieustraten in Nederland. Alle banden
worden naar ons bedrijf in Overpelt
gebracht. Hier sorteren we de banden
en worden ze zorgvuldig nagekeken: de
goede banden worden apart gehouden
en geëxporteerd. De banden die in
minder goede staat zijn, recycleren we.”
Hoe verloopt het recyclageproces?
“Het rubber, het textiel en ijzer worden
vakkundig van elkaar gescheiden. Het
rubber wordt “geshredderd”. Ze worden
met andere woorden vermalen tot
heel kleine stukjes van verschillende
groottes. De kleinste granulaatkorrels
zijn tussen 0,0 en 0,8 mm, de grootste
korrels zijn groter dan 4,5 mm. Alles
hangt af van de toepassing waarvoor
het granulaat gebruikt wordt.”

Waarvoor dient granulaat?
“Het wordt gebruikt als isolatie voor
woningen, platen en speeltegels …
Ook sportvelden worden aangelegd
met rubbergranulaat. Er zijn heel veel
mogelijkheden, de vraag naar granulaat
is dan ook groot.”
Wat gebeurt er met de
rest van de band?
“Het textiel wordt verbrand en levert
groene energie op, het ijzer wordt
gesmolten en krijgt een tweede leven
in de metaalindustrie. Er gaat dus niets
verloren.”
Heeft u nog een tip voor
de mensen thuis?
“We merken dat de autobanden op het
recyclagepark vaak heel oud zijn. Dit is
jammer, want hoe ouder de autobanden, hoe minder goed de kwaliteit. Als
u thuis autobanden heeft, breng ze dan
meteen naar het recyclagepark. U kunt
autobanden (max. 4 per jaar) gratis
binnenbrengen op het recyclagepark,
dus waar wacht u nog op?”

Ontdek online waarom banden
gedubbeld of getrippeld worden via
magazine.limburg.net/
rubberrecylcing
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3 tips:

van Limburg.net
voor schone waterlopen!

01

ANTWOORD

Op 9 juli 2017 namen
1200 deelnemers op 15
locaties in België deel aan
de Big Jump. Het concept
is eenvoudig: burgers
springen in een beek, rivier
of kanaal om te tonen dat
ze proper water belangrijk vinden. Dit initiatief is
ontstaan om de kwaliteit
van de waterlopen onder
de aandacht te brengen.
Sinds de invoering van
de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) in 2000
worden er inspanningen
geleverd om onze waterlopen zuiverder te krijgen.
Er is verbetering, maar
echt goed is de kwaliteit van onze Vlaamse
waterlopen nog niet te
noemen. 20% van het
huishoudelijk afvalwater

Toilet etiquette
Spoel geen vochtige
doekjes, maandverband of
tampons door. Zij vergaan
niet en zorgen enkel voor
verstopte afvoerbuizen en
vuile waterlopen.

Frituurolie en vet
Frituurolie – en vet kunt
u kosteloos binnenbrengen op het recyclagepark.
Beter voor de rivieren, en
voor uw leidingen.
02

Big Jump
Zondag 8 juli 2018 vindt
de volgende Big Jump
plaats, schrijf het alvast
in uw agenda.
03

HEEFT U NOG
EEN VRAAG?
In elke editie van het
Schoonste Magazine van
’t land beantwoorden wij een
vraag van een geïnteresseerde
burger. Heeft u nog een vraag
of wilt u graag meer informatie
over een bepaald topic?
Stuur dan een e-mail naar
communicatie@limburg.net
en misschien wordt uw
onderwerp de volgende keer
tot op het bot uitgezocht.

belandt ongezuiverd in
beken en rivieren. En dan
is er nog het afval dat
Vlamingen gewoon via
het toilet doorspoelen.
Ieder jaar haalt Aquafin
8.000 ton vuilnis uit het
afvalwater. Van sigarettenpeuken, vochtige
doekjes tot valse gebitten
die al dan niet per ongeluk
in het toilet belanden.
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VERPAKKINGEN

VERPAKKINGEN

Verpakkingslabels en
pictogrammen

Let op
de labels!
Statiegeld
Dit logo geeft aan dat er statiegeld
wordt geïnd op het product. Breng de
verpakking terug en u krijgt dit bedrag
terugbetaald.

Weg met de plastic wegwerpzakjes.
Sinds 2004 wordt het gebruik van plastic
wegwerpzakken aan de kassa ontmoedigd.
Hierdoor konden we maar liefst 4.560 ton
plastic uitsparen. Een aantal supermarktketens
experimenteren ook met alternatieven voor de
zakjes op de versafdeling. Zo zijn er de betalende varianten, stevigere (en dus herbruikbare)
zakjes of een papieren zak. Sommige groenten
en fruit kunt u ook gewoon zonder zakje in uw
winkelkar leggen.

Plastic identificatie code
Heeft u zich ook al afgevraagd wat
deze driehoekjes betekenen? Deze
codes geven aan uit welk type plastic
een product bestaat. Om te weten
waarbij u dit plastic moet sorteren,
kunt u zich best baseren op het soort
product en niet op deze identificatiecode.

Vermijd individueel verpakte producten,
geef de voorkeur aan grote verpakkingen.
Yoghurt uit een grote pot smaakt net zo lekker
als een individueel verpakte portie en vaak is
er minder verpakkingsmateriaal voor nodig.
Bovendien zijn individueel verpakte producten
bijna altijd duurder.
Koop statiegeldverpakkingen.
Statiegeld is een klein bedrag dat u betaalt
bij aankoop van een product. Wanneer u het
product terug inlevert, krijgt u dat bedrag
terugbetaalt. Op die manier kunnen de verpakkingskosten laag gehouden worden en worden
de verpakkingen herbruikt. En zo gaan we ook
de strijd tegen zwerfvuil aan.

Dossier verpakkingen
Verpakkingen zijn er om ons voedsel vers te houden
en te beschermen, maar ze komen ook op de
afvalberg terecht. In Vlaanderen produceert elke
persoon per dag gemiddeld 1,43 kg afval. Dat kan
anders! En u kunt hierbij helpen.
18

Producenten helpen mee dankzij
de terugnameplicht.
Producenten zijn verplicht om het verpakkingsafval dat ze op de markt brengen opnieuw in
te zamelen en te verwerken. Daarvoor werd
Fost Plus opgericht. Fost Plus is de organisatie
die zorgt voor bijvoorbeeld de inzameling en
recyclage van verpakkingen, zoals plastic via de
blauwe pmd-zak.

1

2

3

PET/PETE

HDPE

PVC/V

4

5

6

LDPE

PP

PS

7
OTHER

Op labelinfo.be vindt u de betekenis
terug van 70 labels die u helpen bij het
maken van duurzame keuzes bij de
aankoop van producten.
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Wedstrijd

Win één van deze
fantastische kookboeken.

Een lekker gerecht op tafel
zetten en de dag daarna nog
eens scoren met een lekker
restjesgerecht?
Dat kan dankzij Limburg.net.

Wat moet u doen?
• Surf snel naar
magazine.limburg.net/wedstrijd.
• Beantwoord de vraag en
de schiftingsvraag.
De wedstrijd loopt tot 31 december 2017.

We hebben enkele exemplaren
van ‘Van aardappelschil tot
worteloof’ en ‘Lekker koken
met restjes’ klaarliggen.
Surf naar onze wedstrijdpagina
magazine.limburg.net/wedstrijd
en maak kans op één van de kookboeken!

