
VANAF NU KAN 
U MET KLEINE 
HOEVEELHEDEN 
RECYCLEERBAAR 
AFVAL

BIJ HUIS 
TERECHT.
Vanaf 16 februari opent het minirecyclagepark!

KORTESSEM



Op 16 februari opent het 
eerste minirecyclagepark 
de deuren
Vorig jaar sloot het gemeentelijk recyclagepark in uw gemeente, omdat 
het niet langer voldeed aan de moderne normen. Om alle inwoners van 
Kortessem toch een goede dienstverlening te kunnen garanderen, werkten 
de gemeente Kortessem en Limburg.net samen aan een oplossing.

EEN LIMBURG.NET- 
RECYCLAGEPARK 
IN DE BUURT
Sinds 7 april 2020 bent u welkom op 
alle Limburg.net-parken, bijvoorbeeld 
in uw buurgemeenten Alken, Bilzen, 
Borgloon, Diepenbeek en Tongeren. 
U kan er zowel met recycleerbaar als 
niet-recycleerbaar afval terecht.
>>  Lees meer op p. 5-7

1 NIEUW! HET 
MINIRECYCLAGEPARK 
IN KORTESSEM 
Kleine hoeveelheden papier en karton, 
zachte plastics*, pmd (in de blauwe 
zak) en harde plastics kan u voortaan 
naar het minirecyclagepark brengen.
>> Lees meer op p. 4

*Vanaf 1 april 2021 is er de nieuwe blauwe 
zak. Vanaf dan mag u de verpakkingsplastics 
in de blauwe pmd-zak deponeren. Vanaf dan 
is er geen container zachte plastics meer in 
het park. Meer info over de nieuwe blauwe 
zak ontvangt u in de tweede helft van maart.
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TIP! Waarom afval wegbrengen dat toch aan huis opgehaald wordt?
De huis-aan-huisophalingen blijven ongewijzigd. U kunt dus een rit naar het 
recyclagepark uitsparen door gebruik te maken van de inzameling aan huis  
van pmd*, papier/karton en gft. Glas en textiel kunt u steeds naar de containers  
in uw buurt brengen. 

* vanaf 1 april mogen er ook huishoudelijke plastic verpakkingen in de blauwe pmd-zak.

Waar kan u terecht 
met uw afval?

DE PARKEN  
IN UW BUURT
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Adres minirecyclagepark:

• Industrieweg z/n 
3720 Kortessem

Adressen Limburg.net- 
parken in uw buurt:

• Recyclagepark Alken 
Groenmolenstraat 24, 
3570 Alken

• Recyclagepark Bilzen 
Kapittelstraat 16, 
3740 Bilzen

• Recyclagepark Borgloon 
Industrieweg 17, 
3840 Borgloon

• Recyclagepark Diepenbeek 
Demerstraat 17, 
3590 Diepenbeek

• Recyclagepark Tongeren 
Industrieweg 3098,  
3700 Tongeren

De parken van Hasselt, 
Hoeselt en Wellen worden niet 
door Limburg.net beheerd, 
u kan er dus niet terecht. 

Vergeet zeker uw elektronische identiteitskaart (eID) of 
toegangskaart (voor kmo’s, verenigingen en scholen) niet.
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Quota & tarieven
Hoeveel u betaalt, hangt af van de 
afvalsoort en de hoeveelheid.   

Sommige afvalsoorten mag u onbeperkt  
afleveren, voor andere geldt een quotum.  
Een quotum is het gewicht dat u jaarlijks  
(van 1 jan. t/m 31 dec.) naar het park kan 
brengen zonder extra kost. Het quotum 
zit inbegrepen in de afvalbelasting en is 
enkel geldig gedurende dat kalenderjaar.  

Afvalcategorie Quotum
Tarief dat aangerekend wordt 
na overschrijding quotum 

Recycleerbaar afval gratis gratis 

Zuiver bouwpuin 1.000 kg/gezin 0,025 euro/kg

Groenafval 400 kg/gezin 0,05 euro/kg

Asbest 600 kg/gezin 0,08 euro/kg

Houtafval altijd betalend 0,11 euro/kg

Gemengd bouwpuin altijd betalend 0,08 euro/kg

Grofvuil/roofing altijd betalend 0,18 euro/kg

Het quotum verschilt naargelang het 
type afval. Sommige afvalsoorten zijn 
betalend zodra het maximum quotum-
gewicht is bereikt. Andere zijn steeds 
betalend vanaf de eerste kilo.

HET MINIRECYCLAGEPARK
Kleine hoeveelheden van enkele recycleerbare afvalsoorten kan u gratis naar 
het minirecyclagepark brengen. Dit minipark is enkel toegankelijk voor de 
inwoners van Kortessem. 

DE ANDERE  
LIMBURG.NET-PARKEN
Met huishoudelijke hoeveelheden afval kan u steeds 
terecht in de recyclageparken van Limburg.net. 

Vanaf 1 april 2021 is er geen aparte container meer voor zachte plastics. Vanaf dan mag u 
plastic verpakkingsafval bij in de pmd-zak steken. Meer informatie over de nieuwe blauwe 
zak krijgt u vanaf 15 maart.

Het minirecyclagepark is een proefproject van Limburg.net en de gemeente Kortessem. 
De werking en het gebruiksgemak van het park zullen regelmatig geëvalueerd worden.

Hoe werkt het ?
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SORTEER THUIS HET AFVAL
Papier en karton, pmd (in de blauwe 
zak), zachte plastics (vanaf 1 april 2021 
verdwijnt deze container) en harde plastics 
kan u naar het minirecyclagepark brengen. 
Let wel, u kan enkel kleine hoeveelheden 
brengen, u moet namelijk met het afval 
door een draaideur kunnen stappen. 

TIP! Kijk zeker de afvalkalender na. 
Misschien kan u met uw papier/karton  
of pmd wachten tot de volgende 
inzameling aan huis? 

PARKEER DE WAGEN OF FIETS 
EN NEEM UW AFVAL MEE
Er is voldoende parkeerplaats langs 
de straat. U kan verschillende 
afvalsoorten tegelijk meenemen.

STEEK UW ELEKTRONISCHE 
IDENTITEITSKAART (EID) 
IN DE KAARTLEZER
Net zoals een bezoek aan een 
recyclagepark, wordt uw bezoek aan 
het minipark geregistreerd aan de hand 
van uw elektronische identiteitskaart. 

STAP MET UW AFVAL 
DOOR DE DRAAIDEUR

DEPONEER UW AFVAL IN 
DE JUISTE CONTAINER
Er zijn containers voor:

• Papier/karton

• Pmd (verplicht aanbieden 
in blauwe zak) 

• Zachte plastics (tot en met 31 maart)

• Harde plastics

Het minirecyclagepark is onbemand. 
Dat betekent dat er geen parkwachters 
aanwezig zullen zijn om alles in goede 
banen te leiden. Om de veiligheid te 
garanderen en ervoor te zorgen dat u het 
afval op de juiste plaats achterlaat, hangen 
er camera’s aan de ingang en aan de 
verschillende afvalcontainers. De camera’s 
registreren iedereen die afval in de 
containers gooit. Wie niet-recycleerbaar 
afval brengt of pmd zonder blauwe zak in 
de container gooit, riskeert een boete.

VERLAAT HET PARK 
DOOR DE DRAAIDEUR
Het aanbieden van recycleerbaar afval 
is altijd kosteloos. U hoeft dan ook niets 
te betalen wanneer u het park verlaat.
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Wat hoort waar?* 

Bij de start van uw bezoek geeft u via het scherm aan de weegbrug aan 

welk afval u bij heeft. Weet u niet bij welke categorie uw afval hoort?  

Dan biedt het onderstaande overzicht wellicht hulp. 

GROFVUIL/ROOFING
•  Grofvuil: restafval dat niet in de huisvuilzak past: 

tapijten, niet-houten meubelen, kapotte stoffen 
zetels. 

• Roofing (aparte container).
•  Geïmpregneerd hout (bijv. van carport, tuinhuis of 

tuinmeubelen), treinbielzen, ... (aparte container). 
Let op: afval verzameld in zakken is  
niet toegelaten.

HOUTAFVAL
•  Laminaat, MDF, timmerhout, vezelplaten, ...
•  Vol meubelhout (bv. eiken kast of tafel). 

Let op: spiegels, glas en beslag  
verwijderen.

GEMENGD BOUWPUIN
•  Kalk, porselein (borden,  

koffiekopjes, wc-meubel, ...),  
steentapijt, ytong-blokken, ...

• Gipsplaten of gyproc (aparte container).
• Grond (zwart)

ASBEST
•  Golfplaten/eterniet, leien,  

venstertabletten, schouwpotten. 
•  Asbest moet verpakt aange-

leverd worden. Koop het verpak-
kingsmateriaal aan in het park.  
Meer info op www.limburg.net/ 
asbest

GROENAFVAL
•   Fijn tuinafval: gras, bladeren, haagscheersel, 

hooi en stro (zonder mest), struiken, ...
• Boomstronken.
•  Snoeihout: takken, stammen van coniferen, ...

ZUIVER STEENPUIN
•    Bakstenen, (gewapend beton), dakpannen, 

klinkers, stabilisé, chape, dolomiet, zand (wit 
en geel), tegels zonder glazuur, ...

RECYCLEERBAAR
•  Papier en karton, pmd (in blauwe 

zak), zachte (vanaf 1 april bij pmd) en 
harde plastics, holglas, elektrische en 
elektronische apparaten, autobanden (max. 
4 per jaar per gezin), metalen, piepschuim, 
kaarsresten, kga, kurkresten, textiel en 
vlakglas. 

        
GROFVUIL/ROOFING 
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OK

GROENAFVAL
           

ZUIVER STEENPUIN
        

RECYCLEERBAAR
           

AFHALEN/AANKOOP
•  U kan bulkcompost aankopen 

tegen de prijs van 0,01 euro/kilo. De 
compost schept u zelf op.

•  U kan een compostbak of -vat 
voordelig aankopen.

•  Koop of haal het verpakkings-
materiaal voor asbest af.

Vergeet na het selecteren van de juiste afvalsoort niet 
op “OK” te drukken. Pas daarna registreert het systeem 
de selectie en gaat de slagboom open. 

Elke afvalcategorie moet apart worden gewogen. 
Daarom rijdt u voor een volgende categorie opnieuw 
over de weegbrug en selecteert u de juiste categorie. 
Op die manier wordt telkens het correcte tarief 
aangerekend, en krijgt u bij het verlaten van het park 
een correcte eindafrekening. 

Hulp nodig van een 
parkwachter?   

Druk op de bel op de 
zuil en een parkwachter 

komt naar u toe.

*in het Limburg.net-park



Praktisch
ADRESSEN

Op p. 3 vindt u de adressen van het minirecyclagepark en de Limburg.net-parken in uw buurt. 
De adressen van de andere Limburg.net-parken vindt u op www.limburg.net/recyclagepark. 

OPENINGSUREN

Voor de Limburg.net-recyclageparken en het minirecyclagepark gelden dezelfde openingsuren.

Openingsuren tijdens de WINTER
(Vanaf de eerstvolgende dinsdag na de omschakeling naar de wintertijd.)

Maandag Gesloten Gesloten

Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

Openingsuren tijdens de ZOMER 
(Vanaf de eerstvolgende dinsdag na de omschakeling naar de zomertijd.)

Maandag Gesloten Gesloten

Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 18.00 uur

Woensdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur 13.00 tot 16.00 uur

De parken zijn gesloten op maan- zon- en feestdagen, op 26 december en op  
2 januari. Op 24 en 31 december sluiten de recyclageparken om 12.30 uur. 

info@limburg.net 
facebook.com/Limburg.net 
twitter.com/limburgnet

fwww.limburg.net  
0800 90 720 


