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Team kraantjeswater met Giovani
Oosters als ambassadeur:

710

In de maand mei lanceerde Limburg.net de campagne
Afvalvrij mei met 4 specifieke uitdagingen. Het doel? Burgers
sensibiliseren over afval en aantonen hoe het eenvoudig met
minder kan. Met succes! We blikken graag even terug.

529
39

Houthalen-Helchteren

Terugblik afvalvrij mei

Opglabbeek

DEELNEMERS

Meer dan 3.500 mensen namen deel aan Afvalvrij
mei. Er waren 4 verschillende teams. Team verpakkingen was veruit het populairst. Maar liefst 1.292
gezinnen en individuen kozen ervoor om bewuster
met verpakkingen om te gaan. Frieda Van Wijck,
ambassadeur van dat team verklaart: “Het overmatig
gebruik van verpakkingen, en dan vooral van plastics, is niet meer uit het nieuws te branden. Europa
kondigt maatregelen aan, er is een afvalplan op
Vlaams niveau in de maak. Heel positief allemaal,
maar daar hoeven we niet op te wachten.

Als iedereen zijn gedrag wat bijstelt, kunnen we
echt impact maken. Dat heeft mijn team duidelijk
aangetoond.” De Facebookgroep was met 1.303
enthousiaste leden een razend succes. Er werden
tips gegeven, vragen gesteld en beantwoord.
We waren trouwens niet de enigen die de afgelopen maanden plastic en afval onder de aandacht
hebben gebracht. Ook waren er de Plastic Attacks
in verschillende Limburgse supermarkten.
Tijdens die actie lieten consumenten
hun verpakkingsafval achter in de
supermarkt.
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Team papier met Zohra
als ambassadeur:

710

DEELNEMERS

Op de Schoonste Site
van ’t land ontdekt u nog
meer tips en nieuws over
Limburg.net.
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www.twitter.com/limburgnet
www.facebook.com/limburg.net

Team verpakkingen met
Frieda Van Wijck

www.limburg.net
0800/90 720
Realisatie: Absoluut en Connect
VU: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt
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1.292

DEELNEMERS
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AFVALVRIJ MEI

Wat heb je nog geleerd?
"Ik ben veel bewuster
gaan winkelen. Ik maak
lijstjes en houd me
daaraan. Impulsaankopen,
superpromo's, … ik laat
me niet meer verleiden en
blijf dus ook niet meer met
overschotten zitten die ik
moet weggooien. Nu koop
ik pas iets, als het op is."

Een versafdeling
is geen catwalk
Kromme komkommers, misvormde
courgettes, appels die op peren
lijken … Groenten en fruit die niet de
perfecte vorm hebben, verdwenen
vroeger genadeloos in de vuilnisbak.
Die trend is nu aan het keren en supermarkten bieden ze vaak tegen een
spotprijs aan. Katrien: "Door voor het
minder mooie assortiment te kiezen,
vermijd je dat voedsel wordt weggegooid. Bovendien is het beter voor
je portemonnee. En wees gerust, ze
smaken even goed als hun
perfect gevormde
tegenhangers."

Is dat allemaal wel haalbaar in een druk gezin?
"Het kost echt niet meer
tijd. Mijn koelkast staat wel
voller met restjes en ik denk
beter na over wat ik ermee
ga doen. Eigenlijk beheer ik
de inhoud van mijn kasten
en koelkast nu beter: wat
het eerst op moet, staat
vooraan. En eerlijk? Als ik
nu in de vuilnisbak kijk, ben
ik verbaasd hoe weinig dat
erin zit. Dus het werkt!"

Liever opgegeten
dan weggesmeten
'Tegenvoedselverspilling'ambassadrice
Katrien De Ruysscher

Dag Katrien, hoe moeilijk was het om
geen voedsel meer weg te gooien?
"In het begin vraagt het een kleine aanpassing.
Maar de voldoening achteraf, die is enorm.
Creatief naar oplossingen zoeken om eten niet
meer weg te gooien, is geweldig."
Kan je enkele voorbeelden geven?

Actrice Katrien De Ruysscher,
aka dokter Judith uit 'Thuis', was
één van onze ambassadeurs
van de actie 'Afvalvrij mei'. Een
maand lang bond zij de strijd
aan tegen voedselverspilling.
Wat is haar recept?

"Zoals in zoveel gezinnen laten mijn kinderen fruit dat niet 'perfect' is, links liggen.
Een platte aardbei, een geblutste nectarine,
bananen met een bruin plekje? Vies. Terwijl er
niks mis mee is. Ik verwerk ze in een smoothie.
Oud brood gooi ik ook nooit weg. In stukjes
snijden, roosteren in de oven en je hebt
heerlijke dipstokjes en toastjes. Dat experimenteren maakt het superleuk."
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Wat vond je moeilijk?
"De kinderen meekrijgen in het verhaal. Die van mij
zijn nog jong en eten met hun ogen. Het is moeilijk
om hen ervan te overtuigen dat er niks mis is met
geblutst fruit of een kromme komkommer. Ook in de
winkel willen ze van alles wat we niet nodig hebben.
Maar het is voor die generatie dat wij het goede voorbeeld moeten geven."
Je bent dus van plan om het vol te houden?
"Zeker. Een kwestie van gewoonte, meer is het niet. Ik
voel me er goed bij."
Heb je nog tips?
"We worden om de oren geslagen met goedbedoelde
initiatieven zoals een maand zonder alcohol of een dag
in de week geen vlees. Allemaal nuttig, maar als iets
veel inspanning kost, hou je het niet vol. Mijn tip is dus:
hou het leuk. Dan voelt het niet aan als een opdracht."

Blijven delen
Afvalvrij mei mag dan wel voorbij zijn,
de Facebookpagina blijft bestaan.
Hier vind je nog meer tips om afval te
vermijden. Sluit je dus beslist aan. Nog
bedankt voor al jullie toffe suggesties!
Neem een kijkje als u op zoek
bent naar milieuvriendelijke
oplossingen. Of deel er uw eigen
propere tips!

Ga naar
magazine.limburg.net/katrien
en blik samen met Katrien De Ruysscher
terug op Afvalvrij mei!
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Bent u lid van een Limburgse
organisatie die innoveert met
afval en dus een duurzaam
steentje bijdraagt?
Wie weet tonen we uw verhaal
in onze volgende editie.
Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje naar
communicatie@limburg.net.

Limburg.net
presenteert:
onze gloednieuwe
website.

Fabrique
Ecologique

Achter de schermen waren we er al een tijdje mee
bezig, en nu is hij klaar: onze nieuwe Limburg.net
website! Mensen zoeken steeds meer informatie
online en onze oude website voldeed niet langer
aan de verwachtingen van onze klanten. Met
trots stellen we hem hier aan u voor.

Samen creatief voor
minder afval
Minder afval creëren in het
dagelijkse leven is niet alleen
goed voor het milieu, het kan
ook heel gezellig zijn. Dat
bewijst Caroline Smeets in
haar ‘Fabrique Ecologique’.

2 Één adres voor al

uw afvalvragen

Caroline, Wat is Fabrique Ecologique?
“Fabrique Ecologique is een initiatief
van en voor mensen. We organiseren
avonden over afvalvrije alternatieven.
Zo maken we samen bv. ecologische
schoonheidsproducten of organiseren
we een samenaankoop van grotere
hoeveelheden groenten."

“Het is vergelijkbaar
met een Tupperwareavond, maar in
plaats van met lege
ga je met volle potjes
weer naar huis.”

Van waar komt het idee voor
zo’n ecologische avonden?
“Onlangs daagde ik mezelf uit om
zoveel mogelijk afvalvrij te leven. Dat
gaat eigenlijk gemakkelijker dan je
zou denken, maar het wordt pas echt
eenvoudig als je dat in groep kan doen.
Tandpasta maken lijkt bijvoorbeeld erg
moeilijk, maar als iemand naast jou het
uitlegt is het een fluitje van een cent.
Samen wordt de stap naar afvalvrij
leven kleiner.”
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Wie vragen heeft over afval, vindt
snel een antwoord op onze website.
Als u bv. twijfelt over wat u bij welke
afvalsoort moet sorteren, vindt u in
enkele muisklikken een antwoord.
U kan er ook meer lezen over wat er
gebeurt met het ingezamelde afval.
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Voor onze nieuwe website hebben we
heel sterk ingezet op gepersonaliseerde
informatie. Als u tijdens uw eerste
bezoekje op de website laat weten waar
u precies woont, krijgt u op de startpagina meteen de informatie te zien die
voor u interessant is. Zo ziet u wanneer
de eerstvolgende huisvuilophaling in uw
straat zal zijn, of waar zich de dichtstbijzijnde glasbollen zich bevinden.

3 Verbeterde

zoekfunctie

De nieuwe website zal ook over een
betere zoekfunctie beschikken. We
werken met tags, dat zijn kernwoorden
die voorkomen op een bepaalde pagina
of in een bepaald artikel. Ze laten toe
om artikels over hetzelfde thema te
bundelen. Daardoor zal u sneller informatie vinden over het thema waar u
interesse in heeft.
3

1

Zelf eens deelnemen aan een
Fabrique Ecologique? Meer info
vindt u op de Facebookpagina.
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1 Informatie op maat
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STRAAT.NET

300.000
drankverpakkingen
opgeraapt in één
weekend Straat.net

Waaruit bestaat
het zwerfvuil in de
Maasbedding?

Limburg.net organiseerde dit jaar voor de 10de keer Straat.net.
Bijna 20.000 vrijwilligers maakten tijdens het weekend van
20 april 1.000 km straten en bermen schoon. Om te weten wat
er nu precies gevonden werd, gaf Limburg.net de opdracht
aan onderzoeksbureau OWS en UHasselt om het gevonden
zwerfvuil te analyseren. Meteen het allereerste grootschalige
onderzoek in Vlaanderen over de samenstelling van zwerfvuil.

Tijdens Straat.net werd ook
een stukje van de Maasbedding
opgeruimd en onderzocht. Het
zwerfvuil in de Maasbedding
blijkt een heel andere samenstelling te hebben dan het
zwerfvuil in de straten.

In totaal werd er 48,9 ton
zwerfvuil ingezameld. Een
staal van 200 zakken werd
grondig uitgesorteerd. Van
elke afvalsoort werd nauwkeurig het gewicht bepaald
en een volumemeting gedaan.
Wat bleek? Ruim 43% van
het zwerfvuil bestaat uit eenmalige drankverpakkingen.

Het volledige rapport kan u lezen
op de website van limburg.net

2,94%
organische
vervuiling

We brachten het zwerfvuil in
kaart op magazine.limburg.net/
zwerfvuilanalyse

Als we naar het gewicht kijken,
bestaat 75% van het zwerfvuil in de
Maasbedding uit plastics, vooral plastic
folies. Om de meest efficiënte aanpak
uit te werken, is het belangrijk dat we
deze verschillen in kaart brengen en hier
ook rekening mee houden in de uitwerking van mogelijke oplossingen.

43,33%

26,59%

11,28%

6% overige
afvalsoorten
13% kunststof
verpakkingen

11,91%

5% textiel

44% plastic
folies

15% kunststof
drankverpakkingen

3,95%

17% plastics
(geen verpakkingen)

glas en tetra
drankverpakkingen

papier
en karton

8

alle andere
vervuiling

andere
kunststoffen

blik en kunststof
drankverpakkingen
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LOKAAL NIEUWS

WAT GEBEURT ER MET

Wat gebeurt
er met papier
en karton?

Nieuw bij Limburg.net

Wat gebeurt er in
uw gemeente?

Oud papier en karton kan u maandelijks
meegeven met de huis-aan-huisophaling
of naar het recyclagepark brengen. Maar
weet u ook wat er daarna mee gebeurt?

"Ongeveer 75%
van het papier
en karton dat
in België wordt
gebruikt, wordt
weer ingezameld
en gerecycleerd."
(bron: Renewi)

Het papier en karton wordt opgehaald
om vervolgens in papierrecyclagebedrijven te worden gewogen, gesorteerd en in
balen geperst. Sommige soorten papier
gaan voor het persen eerst door een
shredder. Eenmaal geperst, wordt alles
klaargezet voor transport naar verschillende afnemers in binnen- en buitenland.
Die maken er nieuw papier van.
Dit proces kan slechts 2 tot 5 keer
herhaald worden. Recycleren maakt de
papiervezels namelijk korter en minder
sterk. Verstandig en duurzaam omspringen met papier en karton blijft dus de
boodschap.

Bezoek magazine.
limburg.net/papier
en leer correct papier
en karton aanbieden
met onze video.
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TIP

Vermijd reclamedrukwerk,
download een reclame-app!
Wilt u op de hoogte blijven
van lopende promoties
zonder al het reclamedrukwerk in uw brievenbus te
ontvangen? Het kan bv. met
de MyShoppi App of via de
website promolife.be! Die
bundelen alle folders die
u normaal per post krijgt
toegestuurd in één handig
overzicht. Bovendien kan u
gebruik maken van handige
digitale boodschappenlijstjes. Geen papier meer nodig!

OPENING PARK GENK-NOORD
Met de opening van het park GenkNoord is Limburg.net alweer een
recyclagepark rijker. Net zoals in de 26
andere Limburg.net recyclageparken
werkt de toegang en het wegen van
het afval, volledig geautomatiseerd. De
brede rijvakken en het eenrichtingsverkeer zorgen voor meer veiligheid en
een vlotte doorstroming. Dankzij in de
grond verzonken containers hoeven
bezoekers hun afval niet langer over de
containerrand te tillen.
Binnenkort bouwt Limburg.net ook een
nieuw recyclagepark in Genk-Zuid.

LIMBURGSE GEMEENTEN
DRINKEN MASSAAL
KRAANTJESWATER
Burgemeesters uit 32 Limburgse gemeenten hebben hun
handtekening gezet onder het
drinkraantjeswater-charter. In
gemeentelijke gebouwen wordt niet
langer plat water uit flessen aangeboden, maar enkel kraantjeswater
geschonken. De 32 gemeenten gaan
ook het engagement aan om kraantjeswater bij medewerkers, inwoners,
scholen, lokale bedrijven en verenigingen te promoten. Doel van de actie?
De afvalberg op een eenvoudige en
doeltreffende manier verminderen.
Het drinkraantjeswater-charter is
een initiatief van De Watergroep
en Limburg.net.

Ga naar magazine.limburg.net/
recyclagepark en kom te weten
hoe het recyclagepark werkt.
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ZOMERTIPS
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2 Luciebos – Stockheimerbos (71,3 km)

Fietsend door
de CO2-bossen
van Limburg.net
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Al 20 jaar plant BOS+ bossen aan in opdracht van Limburg.net.
Zo willen we een deel van onze CO2-uitstoot compenseren die
vrijkomt bij de inzameling en verwerking van afval. Ondertussen
werden er al 13 bossen aangeplant op verschillende locaties. Naar
aanleiding van de 20e verjaardag van onze samenwerking komen
er dit jaar nog 4 bij. Alles samen zullen die 17 bossen goed zijn
voor 75 hectare. Om deze prachtige bossen te leren kennen, heeft
BOS+ drie mooie fietsroutes uitgestippeld.

55
E314

509

Genk

Op het grondgebied van Hasselt ligt één van
de jongste CO2-bossen. In 2017 werden er
11.000 boompjes geplant. In 2018 doen we
er nog enkele duizenden bij. Deze boompjes
worden aangeplant in de buurt van het
zeer oude Herkenrodebos. In deze bossen
komen heel wat zeldzame dieren en
E313
planten voor, bv. de bijna uitgestorven
hazelmuis, de zeldzame boomkikker
en de bijzondere Bechsteinvleermuis. U fietst onder meer langs
de Wijers en het Hortelbos. Om
Lummen
de jonge boompjes te zien
moet u tussen knooppunten 179 en 193 even
de Wijersstraat inrijden
en nadien rechts de
Keizerlindestraat inslaan.

HouthalenHelchteren

De terrils zijn er stille getuigen van het mijnbouwverleden dat het landschap mee gevormd heeft. U
komt ook langs het Luciebos (zie route Hortelbos
– Luciebos).
START EN EINDE

FIETSKOOPPUNTEN

Weg naar Zwartberg
(Houthalen-Helchteren)

75, 512, 39, 40, 41, 501, 42,
44, 48, 55, 60, 551, 565, 535,
30, 250, 509, 73, 548, 74, 75

N76

Wauberg

300
303

E314

3 Hortelbos – Luciebos (58 km)
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FIETSKNOOPPUNTEN

Hoolvenstraat in
Houthalen-Helchteren

316, 300, 301, 93, 94, 179,
193, 194, 195, 313, 312,
303, 304, 311, 316
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Lillo

75

Herkenrodebossen

Check www.bosplus.be/nl/
wandelingen-en-fietstochten
en spring op uw fiets.
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Vliegbasis
Zutendaal

Limburg.net is trots op het enige Vlaamse natuurgebied dat zich ‘Nationaal Park’ mag noemen.
Medewerkers van Limburg.net plantte eigenhandig
15 ha eiken, berken en populieren in het Stockheimerbos In Dilsen-Stokkem. Die loofbomen passen
in de strategie om de uitgestrekte naaldbossen
diverser te maken. Deze route toont het Nationaal
Park Hoge Kempen op zijn mooist: dichte bossen,
uitgestrekte heidegebieden en grote waterplassen.

311

316

313

Park
195 Olmenhof
Herk-De-Stad

535

250

Kattevennen

Hortelbos

304

Maasmechelen

60

30

1 Hortelbos – Herkenrodebossen (52,5 km)
Heusden-Zolder

551

512
Heiderbos
Klaverberg

Houthalen-Helchteren is koploper wat CO2-bossen betreft. Het Luciebos (overigens het oudste
CO2-bos) en het Hortelbos samen beslaan 30
hectare. Deze fietsroute laat u beide bossen zien
en het militair oefenterrein van Helchteren. Op de
route vindt u een aangename picknickzone. In 2019
wordt er ook een wandelpad aangelegd!

N76
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START EN EINDE

FIETSKNOOPPUNTEN

Mijnwerkerslaan in
Heusden-Zolder

311, 316, 317, 75, 512, 39,
529, 70, 33, 4, 77, 76, 538,
539, 309, 308, 307, 311

ZOMERTIPS

TERUGBLIK

Afvalvrij op
vakantie!

Het statiegeldcongres
Statiegeld is al een aantal maanden onderwerp van een breed
maatschappelijk debat. Limburg.net neemt al jaren een duidelijk
standpunt in voor statiegeld. Om het debat rond statiegeld grondig
te voeren, organiseerde Limburg.net op 19 april in Thorpark Genk
een congres over statiegeld met sprekers uit binnen- en buitenland.

De zomervakantie! De tijd van het jaar om er
weer even tussenuit te gaan. Limburg.net
geeft u nog graag wat afvalvrij reisadvies.
1

KEER UW KOELKAST BINNENSTEBUITEN
Als u langer dan 4 dagen op reis gaat, doet u
er goed aan uw koelkast niet zomaar achter te
laten. Bekijk goed op voorhand hoe u uw koelkast
het best leeg kan maken. Stel bijvoorbeeld een
weekmenu samen met ingrediënten die de houdbaarheidsdatum naderen of doe de buren een
plezier met uw koelkastrestjes.

3

KIES EENS EEN
ECOLOGISCH HOTEL,
VAKANTIEHUISJE
OF CAMPING
In België, maar ook in
de rest van Europa, zijn
er verschillende hotels, vakantiehuizen en
campings die zorgvuldig
omspringen met water,
energie en afval. U herkent ze aan "De Groene
Sleutel" het internationaal keurmerk voor
milieuvriendelijke toeristische accommodaties.
Voor bio-logeeradressen
en campings kan u ook
een kijkje nemen op de
websites van Eceat en
de Groene Vakantiegids.

2

PRAKTISCH
ONDERWEG
Ook onderweg kan
u een duurzaam
verschil maken. Voor
wie een autovakantie
onderneemt, is een
autovuilbakje geen
overbodige luxe. In
de meeste Europese
landen is het water
uit de kraan perfect
drinkbaar. Neem
dan zeker ook
een herbruikbare
drinkbus mee tijdens
daguitstappen. Als
u een waterfles in
aluminium heeft, blijft
het water bovendien
extra lang fris!

Nederlander MERIJN TINGA, beter bekend als de
Plastic Soup Surfer, beet de spits af met een boeiende
presentatie over zwerfvuil in rivieren en op zee. Ondertussen gaat hij langs bij Nederlandse hoofdzetels van
multinationals om het plastic probleem aan te kaarten.
Verder konden de ruim 100 genodigden luisteren naar
een uiteenzetting van AN VAN PELT van OVAM die
bestudeerde hoe het statiegeld in Vlaanderen kan
geïntroduceerd worden.
In heel wat Europese landen werd statiegeld al
jaren geleden succesvol ingevoerd. We nodigden
KJELL OLAV MALDUM,, CEO van het Noorse statiegeldbedrijf Infinitum, uit om uit te leggen hoe het
statiegeldsysteem daar werkt en waarom het als het
beste van Europa wordt beschouwd.
Tot slot werd er een geanimeerd debat gevoerd met
voor-en tegenstanders, INDRA DEWITTE modereerde.
Danny Van Assche van Unizo, Christof Delatter van
VVSG, Kjell Olav Maldum en Rob Buurman van Recycling Network namen deel.

Via limburg.net/in-de-kijker/terugblik-op-statiegeldcongres
-19-april-2018 krijgt u een terugblik op het congres!
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DOSSIER

KORTJES

Huisvuil
doet het
licht branden
Al het afval dat niet apart ingezameld
wordt en dat niet meer gerecycleerd kan
worden tot nieuwe grondstoffen of producten, noemen we huisvuil of restafval.
Dit afval gaat gelukkig niet volledig verloren. Het wordt op een gecontroleerde
manier verbrand in speciale ovens.
Uit dat verbrandingsproces halen we
energie. Hoe gaat dit juist in zijn werk?

Ga naar magazine.limburg.net/
huisvuilverbanding en
bekijk het filmpje over de
werking van Bionerga.

In Houthalen staat één hoogtechnologische verbrandingsoven van Bionerga. Al
het huishoudelijk afval en gelijkgesteld
bedrijfsafval van Limburg en Diest wordt
naar deze ovens gebracht. Door het
afval te verbranden, komt er warmte vrij.
Die vrijgekomen verbrandingswarmte
wordt omgezet in stoom, een deel
daarvan wordt elektriciteit.

Verbrandingslucht wordt gefilterd
De rookgassen die vrijkomen bij de
verbranding van huisvuil worden
niet zomaar de lucht in gelaten. Alle
vrijgelaten gassen worden op vier
verschillende manieren gereinigd en
gefilterd. Bionerga houdt ook daarna de
luchtkwaliteit nauwgezet in de gaten.

Limburg.net
informeert projectontwikkelaars

Marcske steunde
Afvalvrij mei!
Niet alleen onze 4 ambassadeurs
stonden de deelnemers vrij met
tips, ook Herman Verbruggen,
peter van drinkraantjeswater,
steunde onze uitdaging met 2
toffe filmpjes.

Appartementen maken een steeds
groter deel uit van het vastgoedlandschap. Dat gaat gepaard met nieuwe
afvaluitdagingen, want appartementen
beschikken niet altijd over een aparte
opbergruimte voor afval.

34 tuincentra
doen mee aan
kippenactie
De jaarlijkse kippenactie is nog
volop gaande. Spaar 6,25 LimbU’s
en koop hiermee een bon voor een
kip aan. Met deze bon kunt u nog
tot eind september een scharrelkip afhalen bij een van de 34
deelnemende tuincentra.

LimbU, de Limburgse
munt met de grote U
ONTVANGST EN
VERBRANDING
Huishoudelijk restafval en
gelijkgesteld bedrijfsafval
wordt per vrachtwagen
aangeleverd en bij ongeveer 1000°C verbrand.

ENERGIE
De geproduceerde stoom
wordt enerzijds geleverd
aan buurbedrijf Aquafin
voor het drogen van slib
en anderzijds omgezet in
elektriciteit.
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ROOKGASREINIGING
De rookgassen van de
energiecentrale ondergaan
diverse zuiveringsstappen
vooraleer ze worden uitgestoten in de atmosfeer.

EMISSIEMETINGEN
De gezuiverde rookgassen worden finaal via een
schoorsteen in de atmosfeer geëmitteerd. In de
schoorsteen bevinden zich
meetinstrumenten om permanent de kwaliteit van de
rookgassen te meten en te
toetsen aan de wettelijke
emissienormen.

Kent u de LimbU al? Het is de
Limburgwijde opvolger van de
e-portemonnee. U ontvangt
LimbU als u een bijdrage levert
aan, het woord zegt het al zelf,
de gemeenschap. Duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale
producten staan centraal. Heeft
u genoeg LimbU’s gespaard?
Dan kunt u ze omruilen naar een
product naar keuze.
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Om projectontwikkelaars te informeren over de mogelijkheden voor
appartementsbewoners, maakten
we hierover een brochure.

LIMBURG.NET LOST OP

Biologisch
kringlooptuinieren

Wat is biologisch
kringlooptuinieren?

Open tuinen van Landelijke Gilden
in samenwerking met Vlaco
Vorig jaar werd er voor het eerst samengewerkt
met de Landelijke Gilden om open tuinen te
organiseren. Open tuinen zijn tuinen van particulieren die u kan bezoeken. Dit was zo een succes
dat Vlaco dit jaar de samenwerking voortzet, met
als thema "Rust in de tuin". Sommige open tuinen
kan u nog bezoeken tot en met december.

verwerken
2 Snoeihout

vermijden
1 Voedselverlies

als
afvalverwerker
3 Kippen

Op 30.limburg.net/ ontdekt u
verrassende restjesrecepten en
tips om slimmer aan te kopen en
beter te bewaren.

grasbeheer
4 Slim

grasbeheer
4 Slim
planten
5 Vaste
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vermijden
1 Voedselverlies

Fruit, brood & banket en
groenten zijn de voedselsoorten die het meest
verspild worden. Iedereen
beseft dat dit zonde is, maar
toch blijft het een groot
probleem.

Tijdens het tweede
weekend van juni was
het weer zover! Vlaco, de
organisatie voor biologisch
kringlooptuinieren in Vlaanderen,
OVAM en de afvalintercommunales organiseerden naar
jaarlijkse traditie het
kringloopweekend.

composteren
6 Zelf

Op magazine/limburg.net/tuinen krijgt u een
overzicht van de open tuinen te zien.

De manier waarop u uw
gazon aanlegt, is heel bepalend voor het onderhoud
achteraf. Wist u trouwens
dat gras 75% van het
tuinafval uitmaakt? Kies
daarom voor traagwerkende
organische meststoffen en
gebruik een mulchmaaier in
plaats van een traditioneel
toestel. Een mulchmaaier
maait het gras, maar zal het
daarna in kleine deeltjes
versnipperen. Deze deeltjes worden nadien terug
in het gras geblazen. Een
goede voedingsstof voor
uw grasmat en bovendien
droogt de ondergrond zo
minder snel uit in de zomer.

Biologisch kringlooptuinieren
is een overkoepelende term
voor allerlei methodes die
ervoor zorgen dat er minder
afval ontstaat in uw tuin. Het
komt er op neer om zoveel
mogelijk restproducten een
nuttige herbestemming te
geven. Dit gebeurt bovendien
op een biologische manier: met
zo weinig mogelijk impact op
de omgeving dus.

verwerken
2 Snoeihout

als
afvalverwerker
3 Kippen

planten
5 Vaste

composteren
6 Zelf

In tegenstelling tot gras is
snoeihout wat moeilijker te
verwerken; u kan er niet te
veel van composteren, en
ook in de groenbak neemt
het al snel veel plaats in.
Maak er een leuke tuinomheining van of gebruik het
als bodembeschermer.

Gaat u uw tuin aanleggen? Geef zeker een mooi
plaatsje aan vaste planten
en niet enkel aan een- of
tweejarige planten. Hou
rekening met het bodemtype, de staplaats, de
vochtigheid, de groeikracht
en de toekomstige breedte
van de planten en leg zo
een prachtige tuin aan die u
jaar na jaar blijft verrassen,
zonder dat u er te veel werk
aan heeft.

Deze vrolijke afvalverwerkers
maken deel uit van iedere
kringlooptuin. Ze eten tot
150 g keukenresten per dag
én kunnen ook een deel van
uw tuin slakken- en onkruidvrij maken. U bespaart
bovendien tot wel 50 kg per
jaar op organisch afval!

Toch nog tuin- en fruitafval?
Dit kan u eenvoudig zelf
composteren. Het eindresultaat is een voedzame humus
die de beste grondstoffen
levert voor uw tuin.

Leer op magazine.limburg.
net/composteren hoe u zelf
composteert in uw tuin.
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Krijgt u er ook
niet genoeg van
om zo afvalvrij
mogelijk te leven?

Wedstrijd

Doe mee aan onze
wedstrijd en maak kans
op een herbruikbaar
groentezakje en een van
de Vlaco-kookboeken
"Van Aardappelschil tot
Wortelloof". Zo maken
we Limburg en Diest
samen afvalvrij!
Wat moet u doen?
• Surf snel naar
magazine.limburg.net/wedstrijd
magazine.limburg.net/wedstrijd.
• Beantwoord de vraag en
de schiftingsvraag.
De wedstrijd loopt tot 31 augustus 2018.

Ga naar magazine.limburg.net/wedstrijd
en waag er uw kans!

