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RUIM DRIE KWART
GERECYCLEERD!

L IMBURG EN D IEST GOED
VOOR 520 MILJOEN KILO
AFVAL
In 2008 zamelde Limburg.net 520 196 171 kg
huishoudelijk afval in. Gelukkig was 77 %
daarvan gesorteerd. Dit afval kon dus worden
gerecycleerd. De rest werd verbrand met energierecuperatie.

“We sorteren goed, maar
het blijft een enorme
berg afval”, zegt voorzitter
Hubert Brouns. “Die berg
wordt bovendien nog elk
jaar groter, al groeit hij
wel veel minder snel. Het
komt er nu op aan om het
tij verder te keren.
Sorteren is goed, maar
preventie is beter.
Die boodschap zal
Limburg.net blijven uitdragen.

Niet alleen door te
sensibiliseren, maar ook
door de inzamelingen
zo te organiseren dat ze
afvalbewust gedrag stimuleren. Vergeet niet dat
het inzamelen, vervoeren
en verwerken van afval
het milieu belast, óók als
we dat afval recycleren.
Bovendien moeten we
ervoor zorgen dat ons
afvalbeleid betaalbaar
blijft.”

Meer hierover op pagina 4 en 5.

We
doen
het goed!
p. 4 & 5
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taxus redt levens
Haagplant basis voor kankermedicijnen

kom mee op!
nieuWe inzamelactie
baccatine: zo heet een van de stoﬀen die de taxusboom zo giftig maken. Maar
baccatine redt ook levens. in de strijd tegen kanker is het al jaren een van de meest
doeltreﬀende wapens. de productie van één kilo zuivere baccatine vereist echter
maar liefst twaalf ton taxussnoeisel. alle hulp is dus welkom!

• Breng vers taxussnoeisel tussen 15 juni en
12 september gratis naar het recyclagepark.
• Het snoeisel wordt gebruikt voor de productie van onmisbare kankermedicijnen.
• Per ingezamelde kubieke meter gaat nog
eens 40 euro naar Kom op tegen Kanker.

Goed voor ÉÉn op vier patiËnten

Het venijn zit overal

• Medicijnen die baccatine bevatten, verstoren de deling van
kankercellen. Daardoor kunnen die niet langer woekeren.
Tumoren groeien niet meer of worden kleiner. Bij chemotherapie en de behandeling van verschillende soorten kanker,
is deze medicatie vaak onmisbaar.

• Het vruchtvlees van de besjes is niet giftig, maar de pitten en
alle andere delen van de heester zijn dat wel. Geen wonder dus
dat de inheemse Taxus baccata in het Nederlands gewoon de
venijnboom heet.

• Zowat 30 % van de Vlamingen krijgt ooit een vorm van
kanker. Bij de behandeling van
een kwart van de patiënten
spelen geneesmiddelen met
baccatine een belangrijke rol.
Dat betekent dat ruim 7 % van
de Vlamingen vroeg of laat
medicatie op basis van baccatine krijgt toegediend.
• Baccatine zit niet alleen in onze inheemse Taxus baccata, maar
ook in de Taxus brevifolia. Deze soort komt alleen voor in sommige delen van Noord-Amerika en groeit erg traag. Voor de behandeling van één patiënt moeten minstens een drietal honderd
jaar oude bomen eraan geloven. Toen natuurliefhebbers vaststelden dat de Taxus brevifolia steeds zeldzamer werd, kwam het tot
een conflict met de farmaceutische industrie.

inHeems en altijdGroen
• De venijnboom is een van de weinige altijdgroene inheemse
planten. Ooit waren grote delen van onze streken bedekt met
uitgestrekte taxusbossen. Vandaag is de venijnboom in het wild
een zeldzame verschijning. In Engeland zijn er nog bossen met
taxusbomen te vinden.
• In de tuin is taxus vooral populair als haagplant. De haag blijft
de hele winter keurig groen en laat zich probleemloos snoeien.
De venijnboom kan tegen een stootje en is nauwelijks vatbaar
voor ziektes en plagen. Hij doet het ook uitstekend als sluitstuk
van een klimmende border.
• De venijnboom groeit traag. Een pluspunt voor wie uit is op
minder snoeiwerk en groenafval. Zonder snoeien kan de taxus
uiteindelijk wel vijftien meter hoog worden. Schaduw vormt
geen probleem en ook luchtvervuiling krijgt de plant niet klein.
• In de tuin van het Rubenshuis in Antwerpen staat een prachtige taxusboom uit de 17de eeuw, Rubens zelf heeft nog in zijn
schaduw gezeten.

• Taxus is dus toxisch. Dat woord lijkt niet toevallig op de naam
van de heester, maar is er juist van afgeleid. Het gif beschermt
de taxus tegen zijn belagers.
• Napoleon verklaarde de boom de oorlog omdat de blaadjes giftig zijn voor dieren. Taxus plant u dus nooit op een plaats waar
koeien, paarden, schapen of andere dieren grazen. Dat is zelfs
verboden. Laat er ook nooit snoeisel achter. Grenst uw tuin aan
een weide, kies dan voor andere heesters of struiken.

tips voor topsnoeisel
• Snoei bij droog weer. Zorg
ervoor dat het snoeisel niet nat
wordt.
• Hoe meer nieuwe scheuten,
hoe meer baccatine. Ideaal
zijn dus eenjarige twijgjes.
• Lever zuiver taxussnoeisel af.
Vang het op met een doek of
zeil.

• De felle rode kleur van de
vruchten trekt kinderen aan.
De besjes zien er lekker uit
en smaken ook niet slecht.
Waar jonge kinderen spelen, plant u dus best alleen
mannelijke exemplaren. Die
dragen geen vruchten.

Groei en snoei

• Volgens sommige bronnen
waren de Galliërs een van de
weinige Europese volkeren
die pijlgif gebruikten. Het gif
was een aftreksel van taxushout.

• In optimale omstandigheden groeit taxus hooguit een
dertigtal cm per jaar. Door de
vele zijtakken en jonge scheuten ziet de plant er vóór het
snoeien wat bossig uit.

zWitsers maken taxus zWart

• Om een taxushaag mooi dicht
te laten groeien, moet u ze
jaarlijks minstens één keer
snoeien. Voor snoeivormen of
een nette, strakke haag zal één
keer snoeien niet volstaan.

• Het woord ‘taxus’ is waarschijnlijk afgeleid van het
Griekse woord voor ‘boog’.
Taxushout is hard, taai én
buigzaam, ideaal voor bogen
en schilden. In de middeleeuwen was het hout zo
gewild dat het schaars werd.
Om de bomen de kans te
geven zich te herstellen,
gold van tijd tot tijd zelfs een
kapverbod.

• Hoe verser, hoe beter. Lever
uw taxussnoeisel liefst nog
dezelfde dag en zeker binnen
de 24 uur af.

• Volgens andere bronnen
dankt de heester zijn naam
aan het Latijnse woord voor
weven: taxo. De Romeinen
gebruikten de bast van de
taxusboom immers voor allerlei vlecht- en weefwerk.
• Vele zogezegd ebbenhouten
souvenirs uit Zwitserland en
Tirol zijn in feite gemaakt
van gezwart taxushout. Net
iets harder dan ebben, maar
lang niet zo prijzig.

• Taxus snoeit u best tussen
eind mei en eind september,
liefst op een niet al te zonnige
dag. Gebruik een heggenschaar van goede kwaliteit, al
dan niet elektrisch.
• Een haag moet onderaan
breder zijn dan bovenaan. Zo
vangen alle takken evenveel
licht en ontstaan er geen kale
plekken.

denettekrant

Grote Tombolie levert
68 ton extra frituurvet op
In januari en februari leverde elke liter frituurvet of -olie die u
naar een recyclagepark van Limburg.net bracht, u een kortingsbon op van 50 cent voor een volgende aankoop. Bij elke
bon zat bovendien een krasbiljet waarmee u kans maakte op
een van de 1 000 duocinematickets, 100 restaurantbons of 5
reischeques van 1 500 euro. Een maand na de Grote Tombolie
maakte Valorfrit de resultaten van de actie bekend. Er werd
248 ton ingezameld, liefst 68 ton méér dan in de eerste twee
maanden van vorig jaar. Vier van de vijf reischeques vlogen
het recyclagepark uit.

Doe zo
voort

Eerste co2-bos viert
tiende verjaardag

De inwoners van Limburg
en Diest sorteren goed.
Dat blijkt ook uit de inzamelcijfers van 2008. Van
de gemiddeld 615 kg afval
die elke inwoner meegaf
of naar het recyclagepark
bracht, was liefst 474 kg
netjes gesorteerd. Daardoor
kon ruim drie kwart van ons
afval worden gerecycleerd.
Een resultaat dat andere
provincies en landen ons
benijden.

De overdracht is een logische beslissing, want het bos trekt
steeds meer bezoekers aan en ligt vlakbij andere natuurgebieden
van het ANB. Het 14 hectare grote Luciebos zal op een natuurlijke manier worden beheerd, bijvoorbeeld door er schapen te
laten grazen. De bomen compenseren de CO2-uitstoot van een
dertigtal gezinnen.

Hoe kunnen we dit succes
verklaren? Sensibilisatie en
goede inzamelsystemen zijn
natuurlijk belangrijk. Maar
alles staat of valt uiteindelijk
met de persoonlijke inzet
van ieder van ons. Er valt
niets te recycleren als we
niet eerst goed sorteren.
Gelukkig zijn velen er niet
vies van om de handen uit
de mouwen te steken. Denk
maar aan de honderden vrijwilligers van de zwerfvuilactie Straat.net of de tientallen
compostmeesters die in juni
weer volop demonstraties
geven.
Is dat wellicht het geheim
van onze regio? Goede wil
en inzet? Dan brengt u tussen 15 juni en 12 september
ongetwijfeld massaal taxussnoeisel naar het recyclagepark. Zo levert u immers de
grondstof voor levensreddende medicijnen en steunt
u Kom op tegen Kanker.
U doet toch mee?
Hubert Brouns
Voorzitter Limburg.net

Eind april droeg Limburg.net het beheer van het eerste CO2-bos
van Vlaanderen, het Luciebos in Houthalen-Helchteren, over aan
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Limburg.net blijft
wel eigenaar van het tien jaar oude CO2-bos.

Eerstesteenlegging
recyclagepark HA-N

De vier winnaars van een reischeque: Elsie Webers, Albert Rampelberg,
Vivianne Larminier en familie Weltjens-Henkens.

Recyclage

parken behalen
kwaliteitslabel

Onder grote belangstelling voltrok zich vrijdag 29 mei 2009
de eerstesteenlegging van het recyclagepark van HamontAchel en Neerpelt, kortweg HA-N. Dit gloednieuwe park
op de grens van beide gemeenten gaat begin volgend jaar
open. Centraal staan het gebruiksgemak en de toepassing
van het principe ‘de vervuiler betaalt’.
Op alle parken van Limburg.net gelden dezelfde tarieven.
Het is de bedoeling om op middellange termijn alle recyclageparken in Limburg en Diest intercommunaal te beheren. Meteen de beste manier om alle inwoners dezelfde
service tegen dezelfde prijs te bieden.

Limburg.net baat drie geautomatiseerde recyclageparken
uit: één in Herk-de-Stad, één
in Overpelt en één in Halen.
In 2005 was Herk-de-Stad het
eerste Belgische recyclagepark
dat het ISO 9001-certificaat
behaalde. Dit jaar slaagde
Limburg.net erin om ook de
parken van Halen en Overpelt
te certificeren. Dit toont eens
te meer aan dat Limburg.net
over de knowhow beschikt
om parken professioneel en
kostenefficiënt te beheren.
Al 32 van de 44 aangesloten
gemeenten toonden zich intussen bereid om hun recyclagepark door Limburg.net te laten
beheren.

Opglabbeek
opent 7 nieuwe
volkstuintjes
Zaterdag 30 mei 2009
werden in Opglabbeek
7 nieuwe volkstuintjes
geopend, het resultaat van
een samenwerking tussen
de gemeente, de provincie
en Limburg.net. Het project is het eerste van tien
nieuwe volkstuinprojecten die Limburg.net en de
provincie in het kader van
de campagne Limburg
Eco•logisch zullen realiseren. De tuintjes laten de
bewoners kennismaken
met de mogelijkheden en
principes van duurzaam,
afvalvriendelijk tuinieren.
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“We doen het goed, maar
Hubert Brouns, voorzitter Limburg.net:

In 1972 riepen de Verenigde Naties 5 juni uit tot
wereldmilieudag. Een mooi initiatief, maar het milieu
verdient elke dag onze aandacht. Bijvoorbeeld door
afval te vermijden of te sorteren. Limburg.net meet
elk jaar hoeveel afval er in Limburg en Diest wordt
ingezameld en presenteert de resultaten in het jaarverslag. De Nette Krant sprak met voorzitter Hubert
Brouns en vroeg hoe goed we het in 2008 hebben
gedaan.
alvast beter dan het Vlaamse
gemiddelde van 72 % in
2007. Met 141,5 kg restafval
per inwoner doken we ook
ver onder de 150 kg die we
van de Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij pas
in 2010 moeten halen. Ter
vergelijking: in 2007 produceerde elke Vlaming gemiddeld 155,6 kg restafval.”

“Vorig jaar zamelde
Limburg.net ruim 520 000
ton huishoudelijk afval in.
Meer dan drie kwart daarvan
werd selectief ingezameld.
Een goede score, net als
in 2007. De hoeveelheid
restafval nam nog toe, maar
minder snel dan vroeger.
We gaan er dus echt wel op
vooruit.” 4 % 3 %

Restafval

Selectief en niet-selectief ingezameld huishoudelijk afval
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uitkijken: dat de cijfers van
vorig jaar goed waren, betekent niet dat ze dat automatisch ook dit jaar zullen zijn.
We moeten het tij absoluut
keren. Bij het organisch
afval was in 2008 al sprake
van een neerwaartse trend:
we zamelden 3 % minder
keuken- en tuinafval in. Dat
wijst erop dat meer mensen
afvalvriendelijk tuinieren
en hun organisch afval zelf
composteren of aan de kippen voeren. Limburg.net wil
dat die trend zich doorzet en
ontwikkelt hiervoor verschillende initiatieven.”

Drie kwart van ons afval
wordt gerecycleerd. Dan kan
het toch geen kwaad dat de
hoeveelheid afval stijgt?
“Fout! Ook het afval dat we
recycleren, heeft een impact
op het milieu. We moeten
het immers eerst inzamelen,
vervoeren en verwerken.
Een toename van het restafval is nog erger, want dat
moeten we verbranden. Het
is dus altijd beter om afval
te vermijden. Preventie en
hergebruik, bijvoorbeeld
via de Kringwinkels, blijven
veruit de meest milieuvriendelijke oplossingen. Pas als

dat niet kan, zijn selectieve
inzamelingen en recyclage
aangewezen. Zo verspillen
we geen grondstoffen en
blijft de impact op het milieu
beperkt. Maar het kost de
gemeenschap wel handen vol
geld.”
Volgens het jaarverslag
had Limburg.net vorig jaar
nochtans een overschot op
de begroting.
“Klopt. Voor 2008 stelden
we een begroting op die garandeerde dat we de rit zouden kunnen uitrijden zonder
de gemeenten onderweg te

denettekrant
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0

200 000 000

laten bijbetalen. Doordat we
vervolgens uiterst zorgzaam
met ons geld omsprongen,
konden we het jaar afsluiten met een overschot van
ongeveer 1,7 miljoen euro.
Dat geld vloeit terug naar de
gemeenten. Het blijft echter
heel goed mogelijk dat de
gemeenten en Limburg.net
de komende jaren toch een
tandje bij zullen moeten
steken. Net als in de rest van
Europa blijft de consumptie
in Vlaanderen stijgen. Dat
heeft natuurlijk ook gevolgen voor de productie van
afval. Het ziet er dus naar uit
dat we extra inspanningen
zullen moeten leveren om
het tij te keren.”
Hoe pakt Limburg.net dit de
komende jaren aan?
“We zamelden vorig jaar al
minder organisch afval in,

maar dit blijft wel veruit de
grootste fractie. Toch is juist
dit afval in principe totaal
vermijdbaar, want zowat
iedereen kan al zijn tuin- en
keukenafval gewoon thuis
verwerken. Ook voor andere
fracties, zoals verpakkingen,
zijn er duurzame alternatieven. Maar hoe u het ook
draait of keert: het succes
van ons beleid hangt uiteindelijk af van de mate waarin
de mensen eraan meewerken. Afval is een zaak van iedereen. We moeten beseffen
dat afval echt een probleem
vormt en vervolgens ons gedrag aanpassen en bijsturen.
Sensibiliseren, informeren
en stimuleren: dat is, in een
notendop, de aanpak van
Limburg.net. Mensen die
aan preventie doen en goed
sorteren, willen we daarvoor
belonen. Wie hardleers is,
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Organisch afval
Papier en karton
Holglas
Verpakking en pmd
Restafval

De cijfers van de voorbije drie jaar wijzen vooral op een stabilisatie. Opmerkelijk is wel de
daling van het organisch afval (tuin- en keukenafval) met 3 % in 2008 t.o.v. 2007.

krijgt de rekening gepresenteerd. De vervuiler betaalt.”
Dat klinkt toch alsof we uiteindelijk met z’n allen meer
zullen moeten betalen.
“Toch niet. Integendeel: het
principe dat de vervuiler
betaalt, garandeert juist dat
het inzamelen en verwerken
van afval betaalbaar blijft.
Op onze recyclageparken,
bijvoorbeeld, moeten de
mensen voor recycleerbaar
afval pas betalen als ze op
jaarbasis een bepaalde hoeveelheid overschrijden. Hoe
groter het gezin, hoe groter
de hoeveelheid die ze gratis
mogen brengen. Het gevolg
is dat bijna niemand betaalt.
Maar de mensen die wel nog

4%

Tuin- en keukenafval blijft grootste portie
Het organisch afval omvat het tuin- en keukenafval.
Hoewel dit afval volledig vermijdbaar is, vertegenwoordigt
het toch ruim een derde van de huishoudelijke afvaltaart.
Jaren geleden, toen we ons afval nog niet sorteerden en
gewoon alles in de huisvuilzak propten, was het organisch
afval nog goed voor ruim de helft van het ingezamelde
afval. We gaan er dus op vooruit, maar het kan nog veel
beter.

2007

2006

4%

overdreven grote hoeveelheden groenafval, plastic
of ander recycleerbaar afval
brengen, moeten diep in hun
portefeuille tasten. Eerlijk is
eerlijk: wie meewerkt, wordt
beloond; wie tegenwerkt,
betaalt. Het systeem werkt
perfect en de mensen zijn
tevreden. Ze geven onze
recyclageparken gemiddeld
zelfs een negen op tien!
Het gebruiksgemak en de
vlotte doorstroming zitten
daar natuurlijk ook voor iets
tussen. Veel gemeenten die
nu nog geen recyclagepark
hebben dat door Limburg.net
wordt uitgebaat, overwegen
om hun inwoners dezelfde
service te bieden.”

3%

Restafval

3%

14 %
1%

1%

23 %

14 %

23 %

4%

4% 5%
5%

13 %
33 %

33 %

Klopt het dat vanaf 2010
iedereen zijn pmd gewoon
in de bekende blauwe zak zal
kunnen steken?
“Ja. Ook in de zestien gemeenten van Limburg.net
waar de mensen hun plastic
flessen, metalen verpakkingen en drankkartons
nog zelf moesten sorteren
en apart naar het recyclagepark brengen, voeren we de
blauwe pmd-zak in. Vanaf
volgend jaar worden ook
in alle gemeenten dezelfde
huisvuilzakken of bakken
gebruikt. Zo zetten we een
nieuwe stap naar een uniform afvalbeleid. Dezelfde
service voor dezelfde prijs:
dat is ons doel.”

13 %

Papier en karton
Organisch afval

Restafval

Papier en karton

Glasafval
Organisch
Glas

en

Plastic, metaal en drankverpakking
Elektronische apparaten

Plastic, metaal en drankverpakkingen

Puin apparaten
Elektronische
Afbraakhout
Afbraakhout
Andere (kga, kringloop, banden,
asbest)
roofing, banden,
Andere gron
(kga,d,
kringloop,
Puin

grond, roofing, asbest)
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tUiniErEn ZondEr giF, HEt Kan!
onkruid bestrijden kan
ook milieuvriendelijk
Onkruid vergaat niet, zeggen ze. Maar wat als dat
onkruid en ander ongewenst groen uw tuin volledig
dreigen in te palmen? Snel naar het tuincentrum om
enkele tientallen euro’s later met de gifspuit aan de
slag te gaan? Nergens voor nodig! Zonder is gezonder
en goedkoper bovendien.

sos Gazon
Onkruid in het gazon: het
bezorgt menig tuinbezitter
kopzorgen. Gelukkig staat
u niet machteloos. Moet u
uw gazon nog aanleggen, ga
dan preventief te werk. In de
schaduw krijgt onkruid al snel
de bovenhand. Daar kiest u
dus beter voor een alternatieve
bodembedekker. Zo bespaart
u uzelf gegarandeerd werk en
frustratie. Te laat? Dek een
hopeloos verwilderd stukje
gras dan in het najaar af met
onbedrukt golfkarton en leg
er een flinke laag compost,
teelaarde of houtsnippers op.
Wanneer de lente aanbreekt,
zijn het gras en het onkruid
volledig afgestorven, het karton
verteerd en is de bodem klaar
om te beplanten. Maar er zijn
natuurlijk nog andere manieren om onkruid milieuvriendelijk onder de groene duim te
houden, ook zonder uw gras
op te geven.
• Mos heeft een voorkeur
voor vochtige, schaduwrijke
plaatsen met een slechte
afwatering. Om mos te voorkomen, is het belangrijk uw
gazon niet te kort te maaien.

De groeikracht van het kort
gras neemt immers snel
af, waardoor het de concurrentiestrijd met het mos
verliest. Stel de hoogte van
uw maaier in op minstens 4
tot 5 cm. Heeft het mos uw
gazon al ingepalmd, hark
het er dan gewoon uit. Wees
gerust, dat gaat heel vlot.
• De één vindt madeliefjes,
boterbloemen en paardenbloemen best mooi, de ander
vindt het onkruid. Meestal
kunt u deze en andere
kruiden, zoals witte klaver,
vermijden door de bodem
voldoende te voeden en
ervoor te zorgen dat die niet
uitdroogt. Dat kan makkelijk
door kort grasmaaisel tussen
het gras te strooien of een
mulchmaaier te gebruiken.
Mulchen stimuleert het
bodemleven en verbetert de
bodemstructuur. Uw gras
gaat het uitstekend doen en
haalt het moeiteloos van het
onkruid.
• Kruiden als brandnetels,
distels en zevenblad zien de
mensen liever niet in het
gazon verschijnen. Gelukkig
verdwijnen ze al vlug door

alleen maar voordelen

heel vaak, maar nooit te kort
te maaien.

terras en oprit
onkruidvrij

Onkruid vindt overal zijn
weg. Ook uw terras en oprit
zijn niet veilig. Als u niets
doet, steekt onkruid al snel de
kop op in de voegen tussen
kasseien, tegels of klinkers.
Grootmoeder wist het al: af en
toe stevig preventief borstelen
voorkomt heel wat ongewenste
planten. U veegt immers de
voedingsbodem weg waarin
het onkruid kiemt.
Op verharde, schaduwrijke
plaatsen groeien al snel algen
en mos, zeker als ze zelden
worden betreden. Vermijd
dus verhardingen op plaatsen
waar zo goed als nooit iemand
komt. Strooi voor de winter
op verhardingen met groene
aanslag of mos een dun laagje
scherp zand. Dat schuurt alles weer schoon. Veeg in het
voorjaar het zand weer bijeen.
Af en toe flink borstelen met
rivierzand helpt dit euvel uit de
wereld.

Planten in de voegen tussen
de stenen kunnen een verharding beschadigen. Met een
onkruidbrander of een gewone
verfbrander, doodt u snel het
ongewenste eenjarige kruid.
Grote, sterke planten met een
penwortel steekt u best met
een mesje uit.

Herbiciden zijn overbodig.
Het lukt immers ook perfect
zonder. De alternatieven zijn
bovendien lang niet zo duur of
kosten helemaal niets. Buiten
iets meer werk natuurlijk maar
ondertussen bent u gezond
bezig in de tuin. Geen betere
remedie tegen stress dan af en
toe wat onkruid wieden. Ook
het milieu wordt er beter van.
Steek het milieu een handje
toe en zorg samen met
Limburg.net en de provincie
Limburg voor een gezonde en
veilige omgeving.

lezersvraag
Kan ik zelf bepalen wat ik wel of niet in mijn
brievenbus wil?
Ja, natuurlijk! Voor ongeadresseerd drukwerk is dat zelfs heel
eenvoudig: plak gewoon een JA/NEEN- of een NEE/NEE-sticker
op uw brievenbus. Beide stickers vraagt u aan bij uw gemeente
of bij Limburg.net (info@limburg.net of 011 28 89 89). Gratis
bovendien!
Met de NEE/NEEsticker weert u zowel
regionale bladen als
folders en ander ongeadresseerd drukwerk uit uw bus.
Met de JA/NEENsticker ontvangt u wel
nog regionale bladen
maar geen ongeadresseerd drukwerk.

klein Gevaarlijk afval

Wilt u ook geen geadresseerde reclame meer ontvangen, zet
uzelf dan op de Robinson-lijst. Zo weten de bedrijven dat ze u
geen reclame meer mogen sturen. Inschrijven gaat het snelst
via de site www.robinson.be. Maar het kan ook per brief:
Robinson-lijst, BDMV, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel.

Staan er ergens nog lege verpakkingen van pesticiden of overschotjes van giftige producten in een vergeten hoekje te verkommeren? Echt veilig is dat niet. Lever ze daarom af op de kgainzamelplaats van het recyclagepark. Dat is gratis.

Zit u ook met een afvalvraag? Aarzel niet en stuur ze naar
Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt. Mailen
kan ook: info@limburg.net. Misschien leest u het antwoord op uw
vraag dan wel in de volgende editie van De Nette Krant.

naar Het recyclaGepark

denettekrant

geef uw tuin voldoende bescherming
bij het begin van de zomer.

Zet mulch aan het werk:
• Een mulchlaag beschermt de bodem.

Uw tuin staat in bloei en het eerste zomerzonnetje is in het land. Alleen, het gras

• Maak een mulchlaag van gras,
compost of houtsnippers.

en enkele planten lijken wat uitgedroogd en het onkruid duikt weer op. Wat

• Een laagje van 2 à 3 cm volstaat.

nu? Uitdroging van de bodem en bijgevolg planten kunt u voorkomen door ze
te beschermen met mulch. Mulch, dat is verhakseld snoeihout, grasmaaisel of
compost dat u aan het werk zet. Strooi het tussen planten, struiken en rond bomen
en groenten en aanschouw het eﬀect. Een laagje van 2 à 3 cm is al voldoende om de
bodem vochtig te houden, onkruid en ongewenste beestjes weg te houden.
Meer informatie vindt u op www.limburg.net.
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