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Supporter voor
uw afvalteam
Uw afvalteam staat elke dag
voor u klaar, u toch ook voor hen?
11.000 kilo afval tillen: topsport.
402 wagens checken: topsport.
Uw lokale afvalteam levert
elke dag prachtprestaties.
Afvalophalers zijn door weer en
wind voor u in de weer. Het zijn
ware topsporters die uw afval elke
keer opnieuw meenemen. Wagen
op, wagen af, hun uithoudings
vermogen is eindeloos.

Ook op de recyclageparken staat het
afvalteam voor u klaar. Twijfelt u waar
u welke afvalsoort kan achterlaten?
Dan helpen de parkwachters om de
juiste container te vinden. Onze afval
helden verdienen het grootste respect,
elke dag opnieuw. Verderop in dit
magazine leest u meer over hun werk.

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: Bridgeneers en Connect
VU: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt
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WEEK VAN HET AFVALTEAM

Afval
ophalen is
topsport!

Rowan: “Propvolle zakken zijn ook niet handig voor
ons. We moeten die zakken echt grijpen bij het kleine
stukje vanboven. Als ze propvol zitten, lukt dat niet.”
Domien: “Zakken waar glas in zit, komen we ook
vaak tegen. Dan grijpen we zo’n zak en pats. De
scherven gaan door onze handschoen heen.”
Wat doen jullie met zakken die
verkeerd zijn aangeboden?
Cedric: “Daar kleven we een sticker op met een
woordje uitleg zodat mensen weten waarom hun zak
niet is opgehaald. Dat frustreert mensen vaak. Som
migen reageren zich dan op ons af. Maar wij bepalen
de regels niet hé. Dat gebeurt van hogerhand. Wij
doen onze job gewoon.”

Week van het afvalteam
Elke dag halen onze afvalophalers
tonnen afval op. Jammer genoeg
krijgen zij regelmatig te maken met
verbale of fysieke agressie. Alsof hun
werk nog niet zwaar genoeg is! Hoe
kunnen wij hun job lichter maken?

Stalen zenuwen hebben jullie dus ook?
Rowan: “Altijd vriendelijk blijven en mensen met
plezier verder helpen, dat is part of the job. En eerlijk,
dat kost ons geen moeite.”
Jullie doen deze job nog altijd heel graag?
Domien: “Absoluut. Voor geen geld wil ik ruilen met
een kantoorjob. Dat zou pas erg zijn.” (lacht)
Rowan: “Wij doen elke dag fitness op het werk, wie
kan dat zeggen?”
Kenneth: “De sfeer onder collega’s is ook top. We
lachen heel veel.”
Siebren: “En gelukkig zijn er ook nog altijd mensen
die supervriendelijk zijn.”
Cedric: “Ze plakken een chocolaatje op hun vuilnis
zak of brengen een frisse cola op hete zomerdagen.
Zo tof!”

Een dinsdagnamiddag, 14 uur. Het is koud en de
regen valt met bakken uit de lucht. Niet de beste
dag voor een afvalophaler, zou je denken. Rowan,
Kenneth, Domien, Siebren en Cedric druppelen één
voor één binnen. Mét een brede lach.
Hoeveel afval halen jullie op een dag op?
Domien: “Op één ronde halen we gemiddeld 11 ton
afval op, twee vrachtwagens vol. Mensen staan daar
niet bij stil hé. Dat is 5,5 ton per persoon. Puur op
spierkracht.”
Siebren: “We proberen vier tot zes zakken tegelijk te
tillen om het vooruit te laten gaan.”
Het is fysiek zwaar, maar je moet ook
opletten voor het verkeer …
Rowan: “Wij moeten constant alert zijn en ogen op
onze rug hebben. Als automobilisten een vuilniswa
gen zien, denken ze maar aan één ding: ik heb haast
en wil snel voorbij. Ze halen levensgevaarlijke toeren
uit of rijden rakelings voorbij, in volle vaart. Dat
maken we dagelijks mee.”
Cedric: “Ook met elektrische fietsen is het opletten
geblazen.”
Domien: “En af en toe is het raak. Ik ben pas aange
reden. Zes weken gips, drie maanden thuis: plezierig
is anders.”
Oei! Gelukkig bieden wij in Limburg en
Diest ons afval wel goed aan. Toch?
Siebren: “Vaak zijn de zakken overladen. We komen
10 kg-zakken tegen die meer dan 30 kg wegen.
Zakken die correct aangeboden worden, kun je op
twee handen tellen.”
Kenneth: “Als we alle zakken die te zwaar zijn, zouden
laten staan, dan lag de halve stad nog vol afval.”
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"Wij sporten
terwijl we werken.
Vrij uniek, toch?"

WEEK VAN HET
AFVALTEAM
14-20 NOVEMBER 2022

Hebben jullie nog tips voor de mensen thuis?
Domien: “Bied je afval correct aan en maak de
zakken niet te zwaar.”
Kenneth: “En zet zakken liever niet achter je brie
venbus of haag, maar duidelijk zichtbaar.”
Siebren: “En misschien wel het belangrijkste: we
komen met plezier jullie afval ophalen maar willen
zelf niet als afval behandeld worden. Een beetje
respect doet wonderen.”
Bekijk het volledige interview op
magazine.limburg.net/topsport
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WEEK VAN HET AFVALTEAM

Help de afvalophalers
een handje
Bied uw afval correct aan.
Niets zo vervelend als afval dat op uw stoep blijft staan.
Ook wij vermijden die rode stickers liever. Hieronder vindt u enkele
tips die ervoor zorgen dat onze ophalers uw afval meenemen.

Knoop uw afvalzakken
correct dicht

1

Knoop uw afvalzakken op een
correcte manier dicht. Afval dat uit
slecht gesloten zakken valt, belandt
als zwerfvuil op straat of vermengt
zich met afval van een ander type in
de ophaalwagen. In beide gevallen
kunnen we het niet meer recycleren.

Zet uw afval
in het zicht
Zorg ervoor dat onze
ophalers het afval
goed zien. Verstop het
dus niet achter een
muurtje of een haag.

1

Trek goed aan de lintjes.
De zak moet vlot dicht
kunnen. Lukt het niet?
Haal dan wat afval
uit de zak.

2
Papier en karton biedt
u best aan in een doos.
U kan papierafval
ook samenbinden
met natuurtouw.

3

4
Zet niet teveel
afval buiten
We willen graag het afval
van iedereen kunnen
ophalen. Daarom is de
hoeveelheid afval die
u per ophaalbeurt mag
buitenzetten beperkt.

5
Pas op met scherpe
voorwerpen
Scherpe of uitstekende
voorwerpen in een afvalzak
kunnen gevaarlijk zijn
voor onze afvalophalers.
Stop daarom afval met
een scherp randje in het
midden van uw zak.

Leg er een dubbele
knoop in.

Blijft uw afval na
deze tips nog staan?
Uw afvalzak goed sluiten?
Op magazine.limburg.net/
aanbieden tonen we u hoe
het moet.
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Afval dat niet correct is aan
geboden, krijgt een rode sticker
en laten we staan. U moet het
afval dan binnen halen, de fout
corrigeren en bij een volgende
ophaling opnieuw buitenzetten.

Heeft u uw afval tijdig en volgens de
richtlijnen aangeboden voor ophaling
en is het toch blijven staan? Of heeft
u nog een bijkomende sorteervraag?
Contacteer ons dan via:
www.limburg.net/meldingen
info@limburg.net
0800 90 720

Zet uw afval op tijd buiten
In de papieren afvalkalender of op
www.limburg.net/afvalkalender vindt u
terug wanneer het afval bij u aan huis wordt
opgehaald. Zet uw afval de avond voordien
buiten. Zo staat het tijdig buiten. De ophalers
starten hun ronde al om zes uur ’s ochtends.

Last van dieren die
uw zak openscheuren?

geen
deksel

max.
70 cm
6

max. 55 cm

Steek uw zak dan in een ruime ton zonder
deksel. Zorg ervoor dat de ophaler de zak
er in één beweging kan uithalen. Zo zorgt
u ervoor dat uw afval geen zwerfvuil
wordt en dat u een boete vermijdt.

ELKE WEEK
EEN MARATHON LOPEN,
OOK DA’S TOPSPORT.

RECYCLAGEPARK

Goed voorbereid
naar het recyclagepark
Met afval dat we niet aan huis ophalen,
kan u naar het recyclagepark.
In het recyclagepark staan er containers per afvalsoort. Sorteer thuis
alles per type afval en leg het zo in uw auto. Zo bespaart u uzelf heel
wat tijd en werk in het recyclagepark. Aan elke container staat een bord
met wat er in de container mag. Bij twijfel, kan een parkwachter helpen.
Een apart tarief per afvalsoort
In een Limburg.net-recyclagepark* maken we
onderscheid tussen volgende afvalcategorieën:
• Recycleerbaar afval: afgedankte elektrische
en elektronische apparaten, frituurvet en
frituurolie, hol en vlak glas, harde plastics,
kurk, matrassen, metalen, papier en karton,
piepschuim, pmd (in de blauwe pmd-zak).
Hiervoor moet u niet extra betalen.
• Afval met een quotum. Voor een aantal
afvalsoorten hebben we een quotum vast
gelegd: u kan een afgesproken hoeveelheid
afleveren zonder bij te betalen. Als u meer
afval heeft, betaalt u per kilo.

Per afvalsoort een extra rondje
Wanneer u met verschillende soorten
afval naar het park komt, moet u meer
dan één keer over de weegbrug rijden.
Een voorbeeld: u heeft houtafval en
gemengd bouwpuin bij zich. Het houtafval
kost 0,11 euro/kg, het gemengde bouw
puin kost 0,08 euro/kg.

Tarief na
overschrijding
quotum

Afvalcategorie

Quotum

Zuiver bouwpuin

1.000 kg/gezin

0,025 euro/kg

Tuinafval

400 kg/gezin

0,05 euro/kg

Asbest

600 kg/gezin

0,08 euro/kg

• Afval waarvoor u altijd moet betalen, vanaf de
eerste kilo.

Supporter extra hard voor jouw afvalteam.

WEEK VAN HET
AFVALTEAM

14-20 NOVEMBER 2022
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Tarief na
overschrijding
quotum

Afvalcategorie

Quotum

Gemengd bouwpuin

altijd betalend

0,08 euro/kg

Hout (A- en B-hout)

altijd betalend

0,11 euro/kg

Grofvuil

altijd betalend

0,18 euro/kg

Roofing

altijd betalend

0,18 euro/kg

C-hout

altijd betalend

0,18 euro/kg

1

U rijdt op de weegbrug en duidt aan
dat u houtafval bij zich heeft.

2

U gooit het houtafval in de juiste
container en rijdt het park uit langs de
weegbrug aan de uitgang.

3

U rijdt opnieuw naar de weegbrug
aan de ingang. Nu geeft u aan dat u
gemengd bouwpuin meegebracht heeft.

4

U deponeert dat afval in de juiste
container en rijdt naar de uitgang.

5

Aan de uitgang betaalt u voor beide
afvalsoorten.

Op www.limburg.net/recyclageparken vindt u
een overzicht van alle parken die Limburg.net uitbaat.
Als uw gemeente de uitbating heeft overgedragen, kan u
terecht op alle Limburg.net-parken en kan u uw afval ook
achterlaten op een park dat het dichtst bij u gelegen is,
ook al is dit een andere gemeente dan waar u woont.

*In recyclageparken uitgebaat door gemeenten kunnen andere quota
en tarieven van toepassing zijn.
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GLAS

Glas sorteren?
Glashelder!

Sluikstorten is
strafbaar. Ook
aan de glasbol.

Glas wordt opnieuw glas
Glazen flessen, bokalen en flacons: ze duiken overal op in
ons dagelijkse leven. Maar wist u dat we glas bijna oneindig
kunnen recycleren tot nieuw glas? En, u kan daarbij helpen.

WAT IS HOLGLAS?
Wist u dat ...
Transparante
glazen flessen

Kleur bij kleur en wit bij wit.
Het sorteren van wit en gekleurd glas is belangrijk
voor het recyclageproces. Van wit glas maken we
nieuw wit glas. Maar van gekleurd glas, kan geen wit
glas gemaakt worden. Daarom zijn er twee glasbollen:
wit en groen. De witte bol is bestemd voor wit glas,
de groene voor gekleurd glas.

Glazen bokalen
... de ophaalwagen
twee compartimenten
heeft? Zo komen wit en
gekleurd glas nooit met
elkaar in contact. Uw
sorteerwerk is dus niet
voor niets!

Glasbol vol?
WAT NIET?
Hittebestendig glas
(overschalen, ...)

Sorteertip

Vlakglas zijn vensterruiten, serreglas,
rookglas, spiegelglas, ... Dit glas past niet
in de glasbol en kan u naar het recyclagepark brengen.

Porselein, keramiek, terra
cotta (borden, tassen, ....)

Opaalglas en kristalglas
(opalen fles, wijnglas, ...)

Spoel goed en verwijder
dopjes en dekseltjes
Volle glazen flessen of bokalen met deksels
maken recyclage extra moeilijk. Spoel daarom
het glas uit en verwijder dopjes en dekseltjes.
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Hou rekening met volgende
tips wanneer u glas naar de
glasbol brengt:
• Respecteer de rust van de
buurtbewoners en gooi glas
enkel tussen 8u en 20u in
de glasbollen.
• Glas in de bol? Neem daarna
de kartonnen doos of plastic
zak terug mee naar huis.
• Is de glasbol vol? Op
www.limburg.net kan u een
andere glasbol in de buurt
vinden. Of u kan het glas naar
het recyclagepark brengen.

Vlakglas (ramen,
spiegels, ...)

Sorteertip
Gooi uw dopjes
en dekseltjes
in de pmd-zak.
Zo kunnen we
ze recycleren.

Lampen

U kan dit doorgeven aan
Limburg.net via
limburg.net/meldingen

KORTJES

SCHOLENWERKING

Sorteren in de klas

Start renovatiewerken
recyclagepark Lanaken
Het recyclagepark in Lanaken
is gesloten om op dezelfde
plek een volledig nieuw park te
bouwen. Na de werken zal het
park ruimer en comfortabeler zijn
dankzij ondergrondse containers
en een vlottere doorstroming
van het verkeer. De werken zijn
voorzien tot midden 2023. In
tussentijd kunnen de inwoners
van Lanaken terecht in alle
andere parken van Limburg.net.

Recyclagepark Bree
definitief gesloten
Limburg.net werkt aan een nieuw recyclagepark voor Bree
en Bocholt. De gemeenten Bocholt en Bree hebben samen
een stuk grond gekocht in Bocholt waar Limburg.net het
nieuwe park zal bouwen. Het park van Bree sloot op 3
september definitief de deuren. Tot het nieuwe recyclage
park klaar is, kunnen de inwoners van Bree terecht in
alle parken van Limburg.net. In al onze parken gelden
dezelfde quota en tarieven. Wie in een gemeente met een
Limburg.net-park woont, kan daarom ook steeds in andere
gemeenten terecht met een Limburg.net-park.
Op zoek naar het dichtstbijzijnde
Limburg.net-recyclagepark? Neem een
kijkje op limburg.net/recyclageparken

Feestelijke opening
voor samentuin Riemst

Achter de schermen bij
de sorteerinstallatie en
biostoomcentrale Beringen
Tijdens de Open Bedrijvendag op 2 oktober bezochten
zo'n 2.000 geïnteresseerden de site van Bionerga in
Beringen. In de Optimo-sorteerinstallatie sorteren we per
afvalsoort het afval van een groot aantal gemeenten in
Limburg. Zo kan elke afvalsoort naar de juiste verwerker.
Ook Biostoom Beringen zette haar deuren open. Daar
wordt al het huisvuil verbrand. Met de warmte maken
ze elektriciteit. Wilt u samen met uw bedrijf, organisatie,
school of vriendengroep ook ontdekken wat er met uw
afval gebeurt? Schrijf u dan in voor een groepsbezoek.
Inschrijven voor een groepsbezoek aan
Biostoom Beringen kan op www.limburg.net
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Net zoals thuis en op het werk, hoort men op school afval
te sorteren en te voorkomen. Denk maar aan het gebruik
van brooddozen in plaats van aluminiumfolie en een drink
bus in plaats van wegwerp plastic flessen. Limburg.net
ondersteunt hen met een educatief aanbod voor het basisen secundair onderwijs. Hier een greep uit ons aanbod:

Op 1 oktober wijdden de gemeente
Riemst, Centrum Duurzaam Groen en
Limburg.net de nieuwe samentuin in
Riemst officieel in. Door corona werd
de officiële opening maar liefst twee
jaar uitgesteld. Gepassioneerde tuiniers
namen de tuin in tussentijd al in gebruik.
De samentuin is een ontmoetingsplaats
voor jong en oud, en vooral voor iedereen
met een hart voor tuinieren.

1

GRATIS WORKSHOPS
IN DE KLAS

Zowel voor het basisonderwijs
als voor het secundair onderwijs
biedt Limburg.net één of meerdere
workshops aan. Enthousiaste les
gevers begeleiden de workshops in
de klas. De workshops zijn gratis.
U kan ze digitaal aanvragen.
Enkele voorbeelden:
•

Nieuwe workshop “werking van
het Optimosysteem”: 2e graad
lager onderwijs

•

Workshop composteren: 3e
kleuterklas + lager onderwijs

•

Workshop Mick Plastic. Da's
chique, zonder plastic!: 3e graad
lager onderwijs

•

Workshop “Op grondstoffenjacht”:
2e en 3e graad secundair onderwijs

2

Bij een bezoek aan het recyclage
park zien leerlingen welk afval
we er inzamelen in functie van
verdere reyclage.

3

4

BEZOEK HET
RECYCLAGEPARK.

BEZOEK DE SORTEER- EN
BIOSTOOMINSTALLATIE.

Ontdek samen met de klas wat er
met ons afval gebeurt na de afval
ophaling. In de sorteerinstallatie
zien leerlingen hoe we de zakken
sorteren per afvalsoort. In de bio
stoomcentrale leren ze hoe huisvuil
wordt omgezet tot energie.

KANT-EN-KLARE
SCHOLENPAKKETTEN

Limburg.net biedt scholenpak
ketten aan over afval, allemaal op
maat van de leerlingen.
•

Pakket voor de oudste kleuters:
Wat een ratzooi!

•

Pakket voor 2e graad lager
onderwijs: Brik & Britt en de strijd
tegen het afvalmonster.
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AFVALINZAMELING

Een school kan een 1.100 liter con
tainer voor pmd en papier/karton
huren en laten ledigen.
Lees meer over
het aanbod per
leeftijdscategorie op
magazine.limburg.
net/scholen

Wie herstelt, die doet beter
Als er iets kapot of defect is, gaat het oude makkelijk
en snel de vuilbak in. Maar wanneer heeft u voor de
laatste keer nog eens iets hersteld of laten herstel
len? Daarmee redt u niet alleen uw apparatuur, maar
ook de planeet. En dat is een win-win voor iedereen.

Op het juiste spoor
Julien herstelt de lievelingstrein
van zijn papa

Prijskaartje van iets nieuws
Wist u dat we jaarlijks ongeveer
53.600.000 ton elektronisch
afval produceren? Kapotte gsm’s,
haardrogers, oude printers, afge
dankte huishoudtoestellen, enz.
belanden snel op de afvalberg.
Dat komt omdat onze toestel
len nu ongeveer 20% vlugger
kapotgaan dan 20 jaar geleden.
Producenten maken de geschatte

levensduur van onze apparatuur
bewust korter. Dat stimuleert
overconsumptie. Om nieuwe
spullen te produceren, hebben we
een grote hoeveelheid grondstof
fen, energie en water nodig. Dat
weegt op milieu en klimaat.

Elektro dat niet meer te
herstellen valt, kan u naar
een Recupel-punt brengen
of naar het recyclagepark.
Recupel zorgt ervoor dat het
correct gerecycleerd wordt.
Vind een inzamel
punt in uw buurt op
recupel.be/nl/vind-
een-inzamelpunt

Recht op repareren
Weinig mensen denken bij een
defect aan herstellen. Soms willen
we wel, maar lukt het niet. Geen
vervangstukken beschikbaar, kwa
liteitsverlies of een dure reparatie:
iets nieuws kopen is dan gewoon
weg goedkoper.
Europa wil daar iets aan doen.
Sinds 2021 moeten producenten
tot 10 jaar wisselstukken kunnen
leveren aan professionelen. De
organisatie Repair & Share pleit
voor het recht op repareren. Ook
Limburg.net wil dat het gemakkelij
ker wordt om spullen te herstellen
zodat het een reflex wordt. Daarom

ondertekende Limburg.net het
manifest van Repair & Share.
Deze organisatie pleit namelijk bij
onze beleidmakers voor het recht
op repareren. En daar kunnen wij
alleen maar voor zijn. Ook u kan
het manifest ondertekenen. Scan
onderstaande QR-code in en laat
uw stem horen:

Julien is 13 en gek op treinen. Hij vond een pracht
exemplaar van zijn papa in een hoekje op zolder.
Alleen, de trein was stuk. Wat nu? Julien bleef niet
bij de pakken zitten en ging aan het werk.
Julien is het gewoon om spullen
uit elkaar te halen en weer ineen
te puzzelen. Hij nam de trein mee
op zomerkamp op de PXL STEM
Academy in Hasselt. Met wat
aluminiumfolie herstelde Julien de
kapotte connectie tussen twee
onderdelen en klaar was kees.
Julien was niet aan zijn proefstuk
toe. De kapotte hogedrukreiniger
van oma? Een haperend rolluik?
Julien herstelt het allemaal met
hulp van handige tutorials op
het internet, een buur of een

Ondersteun het
#rechtoprepareren op
magazine.limburg.net
/reparatie

expert van het repaircafé. Zo
geeft Julien heel wat spullen een
tweede leven. Leuk om te doen
en goed voor de planeet.

Benieuwd hoe Julien te
werk gaat? magazine.
limburg.net/verhaal

De organisatie Repair&
Share promoot de circulaire
economie in Vlaanderen.
Ze organiseren repaircafés
en ondersteunen lokale
herstellers bij de uitbouw
van hun professionele
activiteiten. Repair & Share
lanceerde ook de campagne
#rechtoprepareren
Ontdek alle initiatieven
van Repair & Share
in uw buurt op
repairshare.be/nieuws

Doe mee!

International Repair Day
Zaterdag 15 oktober was het International
Repair Day. Op die dag werden wereldwijd ini
tiatieven in de kijker gezet die hergebruik en
herstel promoten. Samen met ondernemers,
scholen, organisaties en geïnteresseerden
gingen we een hele week met dit thema aan
de slag. Hoogtepunt was het “repareerfeest”
in de Recorsite op 15 oktober.
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Heeft u ook een
betekenisvol
voorwerp dat
u graag wilt
herstellen?

Oud speelgoed met mooie
herinneringen, een uurwerk
met een bijzonder verhaal
of een huishoudtoestel
dat op mysterieuze wijze
het leven liet? Doe mee
en stuur uw verhaal voor
11 november 2022 naar
communicatie@limburg.net.
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U maakt kans op een bon
van 25 euro om te beste
den in een kringloopwinkel.
En wie weet vinden wij een
manier om uw voorwerp te
repareren.

KLAAR VOOR DE WINTER

De tuin
winterklaar maken
Afvalvrij de winter in
De winter is in aantocht en uw tuin kan de
nodige bescherming goed gebruiken. Wat kan u
doen om uw tuin klaar te stomen voor de winter
en hoe vermijdt u afval in uw tuin?

Een laatste keer
snoeien en maaien
Wanneer de temperatuur
onder 6°C zakt, is het tijd
voor een laatste snoei- en
maaibeurt. Een aantal tips
voor de laatste wintersnoei:
Doe aan mulchmaaien
en voorkom tuinafval.
Bij mulchmaaien valt het
gemaaide gras weer terug op
uw gazon. Het maaisel bevat
natuurlijke voedingsstoffen.
Zo voedt en beschermt u uw
gazon, ook in de winter. En u
voorkomt een hele hoop tuin
afval. Beter voor het milieu en
voor de portemonnee.

Verwerk snoeiafval
in uw tuin.
In het najaar snoeit u
een aantal bomen en
heesters in uw tuin. Dat
stimuleert nieuwe scheu
ten en zorgt voor een
mooie volle vorm. Ver
snipper het snoeiafval en
gebruik het als bodem
bedekker in uw tuin. Zo is
uw tuin beschermd tegen
de koude temperaturen.

Slim met bladeren
In het najaar vallen de bladeren van de
bomen. Die dode bladeren zijn erg nuttig.
Ze vormen een isolerende bescherm
laag waar zowel plant als dier plezier aan
hebben. In borders, plantenbakken, moes
tuinen, en onder vaste planten en hagen,
kan u de bladeren gerust laten liggen.

Plant een klimaatboom in uw tuin en
verbeter het klimaat.
Bomen dragen bij aan een gezond
woon-, werk- en leefklimaat. Door een
boom in uw tuin te planten, doet u
ook iets voor het klimaat in uw eigen
tuin. Op de website 'Klimaatbo
men in Limburg' vindt u in de
handige bomenzoeker geschikte
boomsoorten voor uw tuin.
Wilt u graag een korting bij de
aankoop van een klimaatboom
voor uw tuin? Bij deelname aan een
gratis infosessie over klimaatbomen
of afvalarm tuinieren, krijgt u een
kortingsbon ter waarde van 20 euro
om een klimaatboom aan te kopen.

Denk aan uw kippen
Kippen zijn de ideale afvalverwerkers
voor keukenafval. Maar ook voor hen is
de winter erg uitdagend. Controleer hun
drinkwater regelmatig op vorst en hou
hun ren sneeuwvrij. Geef ze wat extra
voeding. Zo blijven uw kippen gezond en
kan u keukenafval kwijt, ook in de winter.

Surf naar
centrumduurzaamgroen.be/
InschrijvenWorkshopKlimaatboom
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TEXTIEL

Gooi textiel
niet bij het
huisvuil

TEXTIEL
RECYCLEERBAAR

Textiel dat u zelf niet meer gebruikt,
is voor iemand anders misschien
wel nog nuttig. Zorg er dus voor dat
u het goed sorteert. Hier nog even
alle regels op een rijtje.

NIET

Kussens

Matrassen

Waar kan u terecht
met uw textiel?

WAT WEL?
Kleding

Beddengoed:
lakens, dekens,
kussenslopen,
dekbedden, ...

Accessoires:
riemen, tassen en
schoenen per paar

Propere lappen
en kapot of
versleten textiel

Speelgoedknuffels

Woningtextiel:
gordijnen,
tafelkleden, ...

1 Verkoop of geef het weg

2 Breng het naar de
textielcontainer
Kan u het textiel niet
verkopen of weggeven?
Dan kan u het weggooien
in een textielcontainer in
uw gemeente of op het
recyclagepark. Deponeer
het textiel in een goed gesloten
zak in de container. Op
www.limburg.net vindt u alle locaties
van textielcontainers in uw buurt.

WAT NIET?
Matrassen

Kussens

Nat en/of
besmeurd textiel

Al het textiel dat we inzamelen laten we
uitsorteren. Textiel dat nog draagbaar is
wordt in een kringloopwinkel of op de
tweedehandsmarkt verkocht. Maar ook
versleten of kapot textiel krijgt een tweede
leven. Gespecialiseerde firma’s maken
er vodden van of verwerken de vezels
in hoedenplanken, isolatiemateriaal of
matrassenvulsel.

Geef uw kleding die nog niet ver
sleten is een tweede leven. Verkoop
het, geef het weg aan of breng het
naar een lokale tweedehandswin
kel. Zo heeft iemand anders er nog
plezier van.

Keuken- en
badkamertextiel:
handdoeken,
washandjes, ...

Tapijten, vast
tapijt en matten

Textiel sorteren:
stof tot
nadenken?

TIP

Knoop de veters van een paar
schoenen aan elkaar. Zo vermijden
we moeilijke zoekacties.

3 Ophaling aan huis
In sommige gemeenten halen
we uw textiel aan huis op.
Verzamel textiel in oranje
Limburg.net-zakken
(in Dilsen-Stokkem en
Maasmechelen hoeft dit
niet in een oranje zak)
en knoop die goed dicht.
Raadpleeg uw afvalkalender
voor de ophaaldata en zet uw
zakken voor 6u ‘s morgens buiten.

Elektrische dekens
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Per inwoner en per jaar gooien we
11,56 kg textiel weg. 3 kg daarvan belandt
helaas nog bij het huisvuil en kunnen we
dus niet meer recycleren. Want alles wat
u bij het huisvuil sorteert, belandt auto
matisch in de verbrandingsoven.

Textiel dat bij het huisvuil belandt

INWONER
3,00 PER
PER JAAR

Dit textiel
gaat in
rook op.

kg

Apart ingezameld textiel

8,56 PER
INWONER
PER JAAR

Dit textiel
wordt gere
cycleerd.

kg
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U ergert zich vast blauw
aan de hoeveelheid spullen
die onterecht op de afval
berg belanden. Misschien
heeft u slimme manieren
gevonden om al die ver
spilling tegen te gaan?
Inspiratie nodig?
Kijk op magazine.
limburg.net/verhaal

Vertel het ons via een filmpje,
brief of tekening. U kiest!
Limburg.net bekroont de vijf
beste verhalen met een bon
van de kringloopwinkel ter
waarde van 25 euro.
Stuur uw inzending voor
11 november 2022 naar
communicatie@limburg.net

