
Twee Limburg.net-parken in uw stad 

Op 6 juli 2021 opent het 
recyclagepark Genk-Zuid
aan Bosdel opnieuw 
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Sinds de start van de renovatie van het park Genk-Zuid 
bent u ook welkom in de andere 29 recyclageparken 
die Limburg.net uitbaat. Woont u dichter bij een 
park dat Limburg.net uitbaat in een buurgemeente? 
Dan mag u daar ook uw afval naartoe brengen. 
Check op www.limburg.net/recyclageparken 
de ligging van alle Limburg.net-parken.

Een modern recyclagepark: dat is het resultaat van 
de samenwerking tussen Limburg.net en stad Genk. 

HET NIEUWE PARK BIEDT HEEL WAT VOORDELEN

1. Vlotte doorstroming omwille van het 
éénrichtingsverkeer en de doordachte indeling.

2. Netjes naast elkaar opgestelde containers waardoor u in 
één oogopslag ziet waar u met uw afval naartoe moet. 

3. Dankzij de verzonken containers hoeft u niet meer 
met uw afval op een ladder te klauteren om het 
afval vervolgens in de container te gooien.

4. Het nieuwe park is ruimer.

5. U kan er met alle afvalsoorten terecht.

De recyclageparken 
van Limburg.net

Op 6 juli 2021 opent  
het vernieuwde recyclagepark 
Genk-Zuid aan Bosdel
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Gemeenten met een  
Limburg.net-recyclagepark

Limburg.net

Niet aangesloten

Met de heropening van het 
recyclagepark aan Genk-
Zuid, zijn er twee grote 
recyclageparken in uw stad. 
Daarom sluiten de twee 
kleinere recyclageparken in 
Winterslag en Waterschei 
op 3 juli 2021, 16 uur. De 
tijdelijke inzamelplaats voor 

het tuin- en groenafval 
naast het recyclagepark 
van Genk-Noord sluit 

ook op 3 juli 2021, 16 uur 
de deuren. 

RECYCLAGEPARK 
WATERSCHEI EN WINTERSLAG
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eID OF TOEGANGSKAART

HOE WERKT  
DE WEEGBRUG? 
De weegbruggen wegen tot 
op 5 kg nauwkeurig. Ook 
wanneer u minder dan 5 kg 
aflevert, wordt er daardoor 
toch 5 kg aangerekend. 
Vanaf 5 kg rondt het gewicht 
naar boven of beneden 
af volgens de gangbare 
afrondingsregels. Het 
heeft dus geen zin om met 
kleine hoeveelheden afval 
naar het park te rijden.

HOE BETALEN?

•  Betaal met Bancontact aan 
de uitgangszuil.

•  Voorschot: Stort vooraf 
een bedrag naar keuze op 
BE25 0910 1247 95 82 met 
vermelding van uw naam en 
adres. Bij het buitenrijden 
van het park wordt het 
verschuldigd bedrag in 
mindering gebracht.

Hoe werkt een Limburg.net-park?

IS HET RECYCLAGEPARK ENKEL 
VOOR PARTICULIEREN ? 

Verenigingen en kmo’s zijn ook welkom op een Limburg.net- 
recyclagepark met afval dat gelijkaardig is aan dat van 
een gezin, zowel qua grootte als samenstelling. Voor hen 
worden geen quota bepaald, ze betalen voor alle niet-
recycleerbare afvalsoorten vanaf de eerste kilogram. 
Meer info op www.limburg.net/kmos-en-verenigingen. 

WAAROM AFVAL 
WEGBRENGEN DAT AAN 
HUIS OPGEHAALD WORDT?

De huis-aan-huisophalingen blijven 
ongewijzigd. Spaar een rit naar het 
recyclagepark uit 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.



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
Altijd betalend, € 0,18/kg
•  Restafval dat niet in de huisvuilzak past:  

tapijten, niet-houten meubelen, stoffen zetel.  
Let op: afval verzameld in zakken is  
niet toegelaten.

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

tuinmeubelen), treinbielzen, ... (aparte container).

HOUTAFVAL
Altijd betalend, € 0,11/kg 
•  Laminaat, MDF, timmerhout, vezelplaten, ...
•  Vol meubelhout (bv. eiken kast of tafel). 

Let op: spiegels, glas en  
beslag verwijderen.

GEMENGD BOUWPUIN
Altijd betalend € 0,08/kg
•  Kalk, porselein (borden, koffiekopjes, 

wc-meubel, ...), steentapijt,  
ytong-blokken, grond (zwart), ...

• Gipsplaten of gyproc (aparte container).

GROENAFVAL
Gratis tot 400 kg/gezin 
>400kg: € 0,05/kg
•   Fijn tuinafval: gras, bladeren, haagscheersel, 

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

ZUIVER STEENPUIN
Gratis tot 1000 kg/gezin 
>1000kg: € 0,025/kg
•    Bakstenen, (gewapend beton), dakpannen, 

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

RECYCLEERBAAR
Altijd gratis
•  Papier en karton, pmd (in blauwe zak), 

harde plastics, holglas, elektrische en 
elektronische apparaten, autobanden (max. 
4 per jaar per gezin) metalen, piepschuim, 
kaarsresten, kga, kurkresten, textiel 
en vlakglas. 

        
GROFVUIL/ROOFING 

        
HOUTAFVAL

        
GEMENGD BOUWPUIN

        
ASBEST

        
AFHALEN/AANKOOP

OK

GROENAFVAL
           

ZUIVER STEENPUIN
        

RECYCLEERBAAR
           

VERGEET na het 
selecteren van de 
juiste afvalsoort niet 
op OK te drukken. 

MEERDERE AFVAL-
SOORTEN BIJ? Elke 
soort moet apart 
gewogen worden 
om een correcte 
afrekening te kunnen 
maken. Rijd daarom 
voor de volgende 
soort opnieuw over de 
weegbrug. 

TARIEVEN KUNNEN 
WIJZIGEN. Kijk voor  
de meest recente  
tarieven op  
www.limburg.net/
recyclageparken.

Hulp nodig?

ASBEST
Gratis tot 600 kg/gezin 
>600kg: € 0,08/kg
•  Golfplaten/eterniet, leien,  

venstertabletten, schouwpotten. 
•  Asbest moet verpakt aangeleverd 

worden. Koop het verpakkingsmateriaal 
aan in het park. Meer info op  
www.limburg.net/asbest

AFHALEN/AANKOOP
•  Hakselhout: gratis (zelf op te 

scheppen).
•  Compost: 0,01 euro/kilo (zelf op 

te scheppen).
•  Compostbak of -vat voordelig 

aankopen.
•  Huisvuilzakken of 

verpakkingsmateriaal voor 
asbest afhalen.

•  Matrassen afleveren: 
parkwachter vertelt u in welke 
container u de oude matrassen 
mag deponeren.

OK

TWIJFEL OVER 
SORTEERREGELS? 

www.limburg.net/
afval-sorteren 

Of spreek een 
parkwachter aan!
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GEDRENKT
HOUT

NIET

behandeld hout

ASBEST
VERPLICHT IN LIMBURG.NET-VERPAKKING



ZOMER
(vanaf de eerstvolgende dinsdag na de omschakeling naar zomertijd)

Maandag Gesloten

Dinsdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 18.00 u

Woensdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 17.00 u

Donderdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 17.00 u

Vrijdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 17.00 u

Zaterdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 16.00 u

WINTER
(vanaf de eerstvolgende dinsdag na de omschakeling naar wintertijd)

Maandag Gesloten

Dinsdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 16.00 u

Woensdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 16.00 u

Donderdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 16.00 u

Vrijdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 16.00 u

Zaterdag 9.00 - 12.30 u 13.00 - 16.00 u

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

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

f
www.limburg.net 

0800 90 720 

Praktisch
OPENINGSUREN

ADRESSEN

Recyclagepark Genk-Zuid

Bosdel 34
3600 Genk

Recyclagepark Genk-Noord

Horizonlaan 7
3600 Genk

Op www.limburg.net/recyclageparken vindt u alle adressen van de Limburg.net-parken. 
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