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4. OPNIEUW GEBRUIKEN

2. ZELF VERWERKEN

3. SORTEREN & RECYCLEREN1. VERMIJDEN (ZIE FICHE 2)

Zorg ervoor dat je zo weinig mogelijk afval hebt.

Slimmer kopen.

Minder snel wegggooien.

Slimmer organiseren bij het winkelen en koken.

Soms krijg je een cadeautje waar je niet blij mee 
bent of heb je iets gekocht dat je niet gebruikt. 

• Breng het naar de Kringwinkel.

• Breng het naar een weggeefwinkel 
of weggeefpleintje.

• Schenk het aan een goed doel. 

Op dekringwinkel.be vind je een overzicht 
terug van alle Kringwinkels.

Keukenrestjes kan je 
thuis zelf verwerken, 
je kan composteren 
of kippen houden.
Meer informatie  
hierover vind je 
op fiche 3.

Afval dat we niet kunnen 
herbruiken of verwerken, 
moeten we goed sorteren. 
Dan kunnen er nieuwe 
dingen mee gemaakt wor-
den. Zo besparen we op 
grondstoffen en energie.

1. WAT DOEN WE  
MET ONS AFVAL?
4 MANIEREN OM MET AFVAL OM TE GAAN

Zin om een moestuin te beginnen?  
Je kan moestuinieren in een samentuin. 
Meer info vind je op onze website.

limburg.net/samentuin
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2. HOE KAN JE  
AFVAL VERMIJDEN?
8 TIPS OM AFVAL TE VERMIJDEN

8. VERPAKKINGEN

Koop grote verpakkingen  
in plaats van apart verpakte spullen.

2. BRIEVENBUS

Kleef een ja/nee sticker 
op je brievenbus.  
Bestel een sticker via  
limburg.net/aanvraag- 
antireclamesticker.

4. ZELF HERSTELLEN

Herstel spullen in plaats 
van ze weg te gooien.  
Je kan hiervoor naar een 
Repair Café gaan. Kijk 
op repaircafe.org voor 
meer informatie.

3. STATIEGELD

Koop drankverpakkingen  
met statiegeld. 

6. WINKELTAS

Neem je eigen  
herbruikbare winkeltas 
mee naar de winkel. 

5. HERBRUIKBAAR

Koop dingen die je 
opnieuw kan gebruiken 
zoals een brooddoos.

7. WEEKMENU

Maak een weekmenu 
zodat je geen eten koopt 
dat je niet nodig hebt.

1. KRAANTJESWATER

Drink kraantjes water in 
plaats van flessenwater. 
Gebruik een drinkbus voor 
als je onderweg bent. 
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1. KIPPEN

Kippen zijn handige 
afvalverwerkers. 
Zij smullen 50 kg 
etensrestjes per jaar op. 
Bovendien leggen ze eitjes. 
Op limburg.net vind je 
tips over hoe je kippen 
kan houden en welke 
restjes ze mogen eten. 

3. HOE KAN JE ZELF  
AFVAL VERWERKEN?
 A. KIEZEN TUSSEN COMPOSTEREN OF KIPPEN

Wie een tuintje heeft, kan heel 
wat afval zelf verwerken door te 
composteren of kippen te houden. 

2. COMPOSTEREN

Je kan ook composteren.  
Dat is een natuurlijk 
proces dat ervoor zorgt 
dat groente-, fruit- en 
tuinafval worden verwerkt 
tot compost. Compost kan 
je gebruiken als voedings-
stof voor je planten.

Dit is een compostbak  
om in een grotere tuin  
te gebruiken. 

Maak zelf een compost
hoop. In dat geval heb 
je enkel wat draad 
nodig om de compost-
hoop af te bakenen. 

Dit is een compostvat  
om in een kleine tuin  
te gebruiken. 

Via Limburg.net kan je aan een voordelig tarief 
een compostvat of compostbak kopen. Op de 
website van Limburg.net kan je hier meer  
informatie over vinden.
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WAT MAG WAT NIET

3. HOE KAN JE ZELF  
AFVAL VERWERKEN? 
B. WAT MAG JE WEL OF NIET COMPOSTEREN? 

Fruitresten en –schillen, 
Groenteresten en -loof

Dierlijke producten  
beenderen, vleesresten, 
charcuterie, haar en plui-
men, mosselschelpen en  
slachtafval horen bij huisvuil.

Gazonmaaisel, gras, on-
kruid, hooi, stro, bladeren 
en naalden en resten uit 
de groente- en siertuin

Menselijke uitwerpselen, 
luiers en uitwerpselen 
van vleeseters zoals 
honden en katten
horen bij huisvuil

Theebladeren, 
papieren theezakjes, 
cichorei, koffiedik

Timmerhout, houtkrullen,  
houtvezels, kurken

Noten, doppen, fruitpitten 
en –stenen, droge 
zaden en granen

Stof uit de stofzuigerzak  
en kattenbakvulling 
horen bij huisvuil

Frituurolie en andere oliën 
worden apart ingezameld 
op het recyclagepark.

Tuin- en snijbloemen

Keukenpapier,  
papier en karton

Gekookt of bereid voedsel,  
brood en broodresten, 
koekjes, gebak, chips, 
gekookte groenten … 
horen bij huisvuil of mag 
je aan de kippen geven.

Haagscheersel, 
snoeihout, takken

Graszoden 
horen bij groenafval

Hakselhout

Mest en uitwerpselen van 
planteneters en vogels

Aarde, klei, zand, leem, 
metaal, steen, kalk …

Bananenschil

MICK 
PLASTIC

MICK 
PLASTICPLASTIC

Appel

MICK 
PLASTIC

MICK 
PLASTICPLASTIC

Luier

MICK 
PLASTIC



Leerlingenfiche - p.5

3. TERUGBRENGEN NAAR WINKEL

2. BRENGEN1. MEEGEVEN MET DE AFVALWAGEN

Je kan alle afvalsoorten 
naar het recyclagepark 
brengen. Alleen huisvuil 
en gft mag je niet naar het 
recyclagepark brengen.

GLAS  
breng je naar de glasbol. In sommige 
gemeenten wordt het glas aan huis 
opgehaald en staan er geen glasbollen.

KLEREN  
die je niet meer draagt, breng je 
naar de kledingcontainer.

SPULLEN DIE NOG GOED ZIJN, 
breng je naar de kringwinkel.

OUDE MEDICIJNEN  
moet je terugbrengen naar  
de apotheek. Gooi ze 
nooit bij het huisvuil.

4. HOE GEEF JE  
JE AFVAL MEE OF  
BRENG JE HET WEG?

Je kan enkele veel  
voorkomende afvalsoorten 
meegeven met de  
afvalwagen. Die komt ze 
bij jou aan huis ophalen.

Voor oude banden, (auto-)batterijen en elek-
trische apparaten is er de terugnameplicht. Dit 
betekent dat je ze gratis terug mag brengen 
naar de winkel waar je ze gekocht hebt.

Sommige gemeenten halen ook 
andere afvalsoorten, zoals grofvuil, 
glas en zachte plastics aan huis 
op. Je raadpleegt best de afval-
kalender voor meer informatie. 

ER ZIJN 4 SOORTEN AFVAL DIE ALTIJD  
AAN HUIS WORDEN OPGEHAALD.

PAPIER EN KARTON
wordt 1 keer  
per maand opgehaald.

PMD 
dat zijn Plastic flessen, Metalen 
verpakkingen en Drankkartons. 
Daarvoor heb je een blauwe zak 
van Limburg.net nodig. Die wordt 
2 x per maand opgehaald. 

ORGANISCH AFVAL  
afhankelijk van de gemeente  
gaat het om:
• groente- fruit- en tuinafval 

(2x per maand) in een groene 
container van Limburg.net

• tuinafval in een witte 
zak van Limburg.net. 

• Snoeihout wordt overal 
opgehaald, samengebonden 
met natuurtouw.

Bananenschil

MICK 
PLASTIC

MICK 
PLASTICPLASTIC

Appel

MICK 
PLASTIC

MICK 
PLASTICPLASTIC

HUISVUIL 
is het overige afval dat niet apart 
wordt ingezameld en in een afval-
zak of -bak past. Dit wordt op-
gehaald in een bordeaux zak of in 
een restafvalbak van Limburg.net.

NAAR ERGENS ANDERS BRENGEN

NAAR HET RECYCLAGEPARK BRENGEN

AFVALKALENDER 

2018

Lommel
PURE ENERGIE

HET 
HANDIGE 

OPHAAL  

OVER
ZICHT 
VOOR LOMMEL 1
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5. HOE GEEF JE AFVAL  
CORRECT MEE MET  
DE AFVALWAGEN? 
BAK OF ZAK?
KIJK OP DE AFVALKALENDER

TIPS
OM JE AFVAL MEE TE GEVEN

Afhankelijk van de gemeente waar je woont, zijn er een  
aantal verschillen. Kijk dus goed op de afvalkalender of  
de website van Limburg.net. 

In de afvalkalender zie je op welke dag het afval wordt 
opgehaald in jouw buurt.  Plaats je afval buiten (voor 
6u ‘s ochtends of de avond voor de ophaling, na 18u). 
Je mag je afval op andere dagen niet op straat zetten. 

IN ELKE GEMEENTE HETZELFDE

Voor pmd-afval gebruik 
je een blauwe pmd-zak 
van Limburg.net.

Papier en karton steek je 
in een kartonnen doos of 
bind je samen met touw.

DIT KAN VERSCHILLEN PER GEMEENTE

Voor huisvuil gebruik 
je een huisvuil bak 
of een bordeaux zak 
van Limburg.net. 

In sommige gemeenten 
wordt het groente- fruit- 
en tuinafval meegenomen 
in een groene GFT-bak. 
In andere gemeenten 
kan je enkel tuinafval 
meegeven in een witte 
zak. Snoeihout wordt 
in elke gemeente een 
aantal keren per jaar 
opgehaald. Snoeihout 
bind je samen met touw.

WAAR VIND JE  
EEN AFVALZAK- OF BAK?

Afvalzakken kan je kopen in je gemeentehuis, 
stadhuis of in de supermarkt. Meestal vind 
je ze aan het onthaal of aan de kassa.
Een afvalbak kan je aanvragen bij de gemeente  
of bij Limburg.net.

VOOR WIE EEN BAK GEBRUIKT

Plaats de  
bak met het  
handvat naar 
de straatzijde.

Zorg dat 
het deksel 
dicht kan.

VOOR WIE EEN ZAK GEBRUIKT

Bind niets aan 
de buitenkant 
van je zak.

Zorg dat er 
minstens een 
handvat is 
van 10 cm.

Stop geen 
scherpe 
voorwerpen 
in je zak.

Plak je zak 
niet dicht met 
plakband.

Maak je zak niet te zwaar. 
Een kleine zak mag 5 kg 
wegen, een grote zak 10 kg.



De informatie op deze fiche is enkel geldig 
in de recyclageparken van Limburg.net. 

Op limburg.net kan je kijken of het 
recyclagepark in jouw gemeente wordt beheerd 
door Limburg.net. Surf naar limburg.net/
media-publicaties voor het filmpje over de 
werking van een Limburg.net recyclagepark.
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STAP 6

Je kan op verschillende 
manieren betalen in 
het recyclagepark:

• met je bankkaart 
aan de weegbrug.

• vooraf, met een 
overschrijving.

6. WEGWIJS IN HET  
RECYCLAGEPARK.
A. WEGWIJS IN ZES STAPPEN

STAP 1

De recyclageparken van 
Limburg.net werken met 
weegbruggen en kan 
je makkelijk bereiken 
met een auto. 

STAP 2

Wanneer je op het recycla-
gepark aankomt, stop je 
voor een slagboom. Steek 
je identiteitskaart in de 
automaat. Duid op het 
scherm aan welke afval-
soort je komt brengen.

STAP 3

Je auto wordt gewogen 
voor je het park oprijdt. 
Wanneer je het park 
verlaat, gebeurt dat 
opnieuw. Zo weet 
Limburg.net precies 
hoeveel afval je achterlaat. 

STAP 4

Per betalende 
afvalsoort 
moet je een 
rondje rijden. 

weegbrug in

weegbrug uit

STAP 5 VOORBEELD

Voor de meeste 
afvalsoorten moet 
je niet extra betalen, 
voor sommige wel. 

Stel dat je glas, zachte plastics, wat oude kleren, gras en  
gebroken porselein wilt afgeven op het recyclagepark. Rij 
met je voertuig op de weegbrug. Steek je elektronische 
identiteitskaart in de kaartlezer. 

Glas, oude kleren (textiel) en zachte plastics zijn 
recycleerbaar. Die kan je onbeperkt en gratis naar 
het recyclagepark brengen. Je kiest “recycleerbaar” 
op het informatiescherm, je rijdt het park in en laat  
deze drie afvalsoorten achter in de juiste container. 
Gras is groenafval. Hiervan mag je op jaarbasis 
een bepaalde hoeveelheid binnenbrengen op het 
recyclagepark (zie tabel). Je rijdt opnieuw naar de 
weegbrug en kiest “groenafval” op het informatiescherm. 
Je laat het gras in de juiste container achter. 
Porselein behoort tot de afvalsoort  "gemengd bouwpuin", 
daarvoor moet je altijd betalen. Je rijdt over de weegbrug 
en duidt op het informatiescherm "gemengd bouwpuin" 
aan. Je gooit het porselein in de juiste container. 
Als je het park verlaat, krijg je de rekening. 
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ENKELE TIPS

Sorteer je afval thuis. 
Voorzie aparte bakjes 
voor papier en karton, 
kurk en metalen. Zo spaar 
je tijd uit op het park. 

Lees de borden in 
het recyclagepark. 

Als iets niet duidelijk is, 
kan je een vraag stellen 
aan de parkwachter. 

1. RECYCLEERBAAR = GRATIS 3. ALTIJD BETALEN

Papier  
en karton

Klein  
Gevaarlijk  
Afval

Gipsplaten

Glas

Hout

Motorolie

Metalen

Gemengd 
bouwpuin 

GrofvuilAutobanden
(maximum 4 
autobanden 
per jaar gratis)

Roofing

Textiel Harde  
Plastics

Elektrische 
apparaten

Zachte 
Plastics

2. BETALEN VANAF EEN BEPAALDE HOEVEELHEID 

Groenafval
Betalen vanaf 
400 kg  
per gezin 
per jaar.

Zuiver 
bouwpuin
Betalen vanaf 
1000 kg  
per gezin
per jaar.

Asbest
Betalen vanaf 

200 kg  
per gezin 
per jaar.

6. WEGWIJS IN HET  
RECYCLAGEPARK.
B. BETALEN? HOEFT MEESTAL NIET

Piepschuim Frituurolie

TL-lampen Kurkresten

KaarsrestenPmd
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7. AFVAL KOST GELD.

AFVAL INZAMELEN KOST GELD
Afval ophalen aan huis, het recyclagepark en de 
verwerking van afval zijn diensten waar je voor 
moet betalen. Afhankelijk van waar je woont, krijg 
je een rekening van Limburg.net, de gemeen-
te of betaal je via de algemene belasting. 

Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van hoe 
groot je gezin is en waar je woont. In uitzonderlijke 
situaties (vb. een handicap) moet je minder betalen. 
Contacteer je gemeente voor meer informatie. 

HUISVUIL MET ZAK

In sommige gemeenten moet je je afval in een zak 
aanbieden. Per gezin krijg je een aantal zakken, die 
kan je afhalen bij je gemeente of in de supermarkt. 
Voor die zakken heb je al betaald via je belasting. 
Met die hoeveelheid zakken kom je een jaar toe. 
Als dat niet zo is, kan je extra zakken kopen. 

HUISVUIL MET BAK

Als je in een gemeente woont waar je afval in bakken 
wordt opgehaald, wordt je afval gewogen. Per gezin mag 
je een bepaald aantal kilo’s afval  aanbieden. Als je meer 
afval hebt, moet je bijbetalen. Limburg.net laat je weten 
wanneer je kilo’s bijna op zijn en stuurt je een rekening. 

Dit is inbegrepen in uw afval-
belasting (afhankelijk van uw 
gezinsgrootte op 1 januari 2018).

1 persoon

2 kleine rollen van  
22 liter of 60 kg en  

12 ledigingsbeurten van 
uw huisvuilcontainer

2 personen

2 grote rollen van  
44 liter of 120 kg en  

12 ledigingsbeurten van 
uw huisvuilcontainer

3 personen

2 grote rollen van  
44 liter en 1 kleine rol van  

22 liter of 150 kg en  
12 ledigingsbeurten van 

uw huisvuilcontainer

4 personen  
of meer

3 grote rollen van  
44 liter of 180 kg en  

12 ledigingsbeurten van 
uw huisvuilcontainer
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WAT HOORT HIERBIJ? WAT HOORT HIERBIJ?

8. SORTEERREGELS.

PMD PAPIER EN KARTON

Kartonnen 
dozen.

Papieren 
zakken.

Papier.

Venster-
omslagen (het 
plastiekje mag 
je eraan laten).

Tijdschriften,  
kranten en 
folders.

Boeken.

Drankkartons. 
Bijvoorbeeld voor 
melk of fruitsap.

Plastic flessen en flacons. 
Flacons zijn stevige  
plastic flessen waar 
bijvoorbeeld shampoo 
of wasmiddel inzit.

Metalen verpakkingen. 
Blikjes, spuitbussen,  
aluminium schaaltjes 
en bakjes, metalen 
deksels en doppen.

Vuil of vettig papier 
en vuil of vettig karton 
hoort bij huisvuil.

Behangpapier  
hoort bij huisvuil.

Verpakkingsfolie waar 
snoepjes of bloemen in 
verpakt worden, hoort 
bij zachte plastic.

MEEST VOORKOMENDE FOUTEN

MEEST VOORKOMENDE FOUTEN

Piepschuim wordt 
apart ingezameld op 
het recyclagepark.

Verpakkingen van  
pesticides horen bij KGA.

Plastic verpakkingen zoals 
botervlootjes, yoghurtpot-
jes en plastic verpakkin-
gen van koekjes, vlees … 
horen bij zachte plastics.

Verpakkingen van  
motorolie, verf, lak en 
vernis horen bij KGA.

Aluminiumfolie 
hoort bij huisvuil.
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8. SORTEERREGELS.

GFT

Schillen en restjes van 
groenten en fruit.

Vleesresten, visresten, 
etensresten met 
dierlijke ingrediënten.

Gras, bladeren  
en onkruid.

Eieren, eierschalen, 
schalen van zeevruchten 
en mosselschelpen.

Koffiedik, papieren  
koffiefilters.

Kleine hoeveelheden 
slachtafval  
horen bij huisvuil.

Mest van kleine dieren, 
zoals een konijn,  
hoort bij huisvuil.

Noten, pitten  
en zaden.

Kattenbakvulling en 
zakken van de stofzuiger 
horen bij huisvuil.

Snijbloemen en  
kamerplanten.

Keukenpapier. 

Asresten en houtskool 
horen bij huisvuil. 

Klein tuinafval,  
haagscheersel en 
snoeiafval.

Frituurolie en frituurvet 
kan je naar het recyclage-
park brengen.

Schaafkrullen en  
zaagmeel van  
onbehandeld hout.

Wegwerpluiers en  
maandverband  
horen bij huisvuil. 

Broodresten. 

Aarde en zand  
horen bij bouwafval 
en sloopafval.

Bioplastics en 
composteerbare zakjes
horen bij huisvuil.

Bananenschil

MICK 
PLASTIC

MICK 
PLASTICPLASTIC

Appel

MICK 
PLASTIC

MICK 
PLASTICPLASTIC

Luier

MICK 
PLASTIC

WAT HOORT HIERBIJ? MEEST VOORKOMENDE FOUTEN

Theezakjes horen 
bij huisvuil.

Vloeistoffen (zoals soep) 
en sauzen horen bij huisvuil
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8. SORTEERREGELS.

GROENAFVAL

Gras, onkruid en hooi. Etensresten  
horen bij huisvuil.

Bladeren. Resten van groenten-  
en fruit  
horen bij huisvuil of kan 
je zelf composteren.

Struiken. Mosselschelpen en  
schelpen van zeevruchten  
horen bij huisvuil.

Bloemen. Kattenbakvulling 
hoort bij huisvuil.

Boomstronken 
(worden niet aan 
huis opgehaald).

Takken.

Bananenschil

MICK 
PLASTIC

MICK 
PLASTICPLASTIC

Appel

MICK 
PLASTIC

MICK 
PLASTICPLASTIC

WAT HOORT HIERBIJ? MEEST VOORKOMENDE FOUTEN
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WAT ZIJN ZACHTE PLASTICS? WAT ZIJN HARDE PLASTICS?

8. SORTEERREGELS.

ZACHTE PLASTICS HARDE PLASTICS

(Yoghurt)potjes en 
(boter)vlootjes.

Emmers.

Plastic schaaltjes.

Plastic bloempotten.

Plastic stoelen.Plastic zakjes.

Kratten en wasmanden.Plastic folies.

Speelgoed in plastic.

Een andere afvalsoort waarvan je niet 
weer waar je die moet sorteren? 

limburg.net/sorteerregels
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Enkel gespecialiseerde bedrijven mogen afval 
verbranden in professionele verbrandingsovens.

3. SLUIKSTORTEN

2. AFVAL VERBRANDEN

1. ZWERFVUIL

Grote hoeveelheden 
afval achterlaten op 
plaatsen waar het 
niet mag, is sluik
storten. Bijvoorbeeld:

• Een plastic zakje 
met afval naast een 
openbare vuilniszak.

• Een doos met glazen 
flessen naast een 
textielcontainer.

• Een hoop blikjes en 
lege verpakkingen 
naast een glasbol.

• Een oude zetel in een 
bos, of een grijze zak 
met restafval langs 
de openbare weg.

Zwerfvuil is klein afval 
dat wordt achterge
laten op een plaats 
waar dat niet hoort. 
Voorbeelden genoeg: 

• sigarettenpeuken  
in de riool

• kauwgom op straat

• etensresten in parken

• verpakkingen 
langs de weg of 
naast de glasbol

• kassatickets op de 
stoep van de winkel …

In België is het verboden 
om zelf afval te 
verbranden in een kachel, 
open haard of in je tuin. 
Als je afval verbrandt, 
komen er chemische 
stoffen vrij, die schadelijk 
zijn voor de gezondheid. 
Enkel onbehandeld droog 
hout mag je verbranden in 
een kachel of open haard. 

9. WAT MAG JE ZEKER  
NIET DOEN MET AFVAL.

Hou je afval bij tot 
je aan een publiek 
vuilbakje komt.

Sluikstorten ziet er niet 
uit en het is verboden. 
Wie het toch doet, 
kan een hoge boete 
krijgen. Die kan oplopen 
tot 2000 euro!


