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Op de Schoonste Site 
van ’t land ontdekt u nog 
meer tips en nieuws over 
Limburg.net.

SAMEN  
HOUDEN WIJ 
HET PROPER

"To recycle or 
not to recycle? 

That's the 
question."
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Het is niet altijd even gemakkelijk om afval juist te sorteren. Vraag dat 
maar aan Hans van Alphen, die we in dit magazine uitdagen voor een 
heuse sorteerchallenge. Toch is het belangrijk dat we hierop blijven 
inzetten. Enkel zo ondernemen we stappen naar een circulaire economie.

Afval als kostbare 
grondstof

In een circulaire economie, ook wel kringloopeconomie, wordt de 
herbruikbaarheid van producten gemaximaliseerd. Dat betekent 
dat oude materialen hergebruikt worden of makkelijk omgevormd 
kunnen worden tot nieuwe producten. In een ideale wereld blijft er 
zo geen afval meer over.
Zover zijn we vandaag nog niet. Samen zorgen we er wel al voor dat 
de verschillende afvalsoorten een apart recycleertraject krijgen. 
Zo hergebruiken we gerecycleerd papier, vormen we autobanden 
om tot atletiekpistes en rubberasfalt, en halen we goud uit oude 
gsm’s. Wat voor de één afval is, wordt een kostbare grondstof voor 
de ander. Daarom is het belangrijk dat wij met z’n allen goed blijven 
sorteren, enkel zo kan er meer gerecycleerd worden.

KOSTBARE GRONDSTOF

Sorteren zonder hindernissen



4
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Kampioen 
gezocht in 
afval sorteren
Limburg.net daagt Hans 
van Alphen uit voor een 
'sorteerchallenge'

BIO HANS VAN ALPHEN
Hans van Alphen (Turnhout, 12 
januari 1982) is een Belgische 
voormalige atleet, gespecialiseerd 
in de meerkamp. In 2005 werd 
hij Belgisch kampioen op de tien-
kamp. 2012 was een topjaar. In 
dat jaar verbrak hij het Belgisch 
record met 8.519 punten. Later, op 
de Olympische Spelen in Londen 
van datzelfde jaar, veroverde hij 
een vierde plaats. Sinds enkele 
jaren heeft hij een eigen praktijk 
als kinesist en personal trainer.
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Dag Hans, hoe verliep de challenge?
"Moeilijker dan ik dacht. En ik ging er 
altijd vanuit dat ik goed bezig was. Vol 
vertrouwen nam ik de uitdaging aan, 
maar bij sommige 'speciallekes' ging ik 
toch de mist in. 

Zoals?
Eén versleten schoen bijvoorbeeld. Ik 
zou die bij het restafval doen, maar hij 
hoort in de kledingcontainer. Een vuile 
pizzadoos doe je niet bij het papier 
en karton, maar bij het huisvuil. Vuile 
vellen keukenpapier mogen dan weer 
bij het gft in plaats van bij het huisvuil. 
En wist je dat een aluminiumbakje bij 
het pmd moet, maar aluminiumfolie bij 
het huisvuil? 

"To recycle 
or not to 
recycle? 
That's the 
question."

Hoe goed sorteert voormalig tienkamper Hans van 
Alphen? Dat wilden we wel eens weten en we legden 
hem tien afvalsoorten voor die hij in twee minuten 
correct moest sorteren. Al snel was duidelijk: afval 
sorteren is geen topsport. Maar kinderspel? Dat nu 
ook weer niet.

Blijven trainen dus. Vind je het 
belangrijk om afval te sorteren?
Absoluut. We produceren met z'n allen 
enorm veel afval. Het is een must 
dat wij dit correct sorteren zodat de 
industrie het kan recycleren. Zo ben ik 
er pas achter gekomen dat je plastics 
apart kan inzamelen en gratis naar het 
recyclagepark mag brengen. Scheelt 
weer een hoop in je vuilniszak.

Ga naar magazine.limburg.net/hans en 
kijk hoe Hans van Alphen sorteert als een 
kampioen.
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Probeer je zelf ook afval te vermijden?
Dat is een nobel streven, maar vaak 
niet vanzelfsprekend. Zelf nemen we 
bijvoorbeeld onze eigen boodschap
pentas mee naar de winkel en ik pak 
er ook vaak een kartonnen doos om 
onze aankopen in te doen. Drank in 
 wegwerpverpakkingen nemen we ook 
maar zeer zelden. De grote winkel
ketens zouden daar eigenlijk ook hun 
verantwoordelijkheid in moeten nemen. 
Want speciaal naar HeusdenZolder 
rijden om inkopen te doen in de verpak
kingsvrije winkel, dat gaat me letterlijk 
te ver. Het zou bovendien niet zo goed 
zijn voor onze ecologische voetafdruk.

Heb je een systeem om afval 
thuis te sorteren?
Vroeger niet, en dat was verre van ideaal. 
Papier deden we in een kartonnen doos, 
een beetje verder stond een huisvuil
zak en nog wat verder een halfgevulde 
pmdzak. Dat was rommelig en werkte 

Ben jij een sorteerkampioen? Doe de test.
Kruis aan waar onderstaande afvalfracties horen. De 

juiste antwoorden vind je op magazine.limburgnet/sor
teerkampioen of scan de QRcode!

niet bepaald productief. We hebben dan 
handige sorteerbakken gekocht en er 
een sticker op geplakt om te herkennen 
wat erin hoort. Zijn de dozen vol, dan 
gaat de inhoud in een zak of doos, die 
we meegeven met de ophaling. Sorte
ren is sindsdien echt een fluitje van een 
cent. Maar alles kan beter, dat heb ik 
met deze challenge wel geleerd. 

Recyclage
park

Pmd Huisvuil Papier & 
karton

Zachte 
plastics

Glasbol

Kurk

Chipszak

Kapotte cd

Vuile  
pizzadoos

Yoghurpotje

Frituurolie

Botervlootje

Deodorant

BV LOOPT MEE
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VRAAG 
WAT IS CO₂ 
EN WAAROM 
PROBEREN 
WE HET TE 
BEPERKEN?

TOT OP HET BOT

ANTWOORD
CO₂, of koolstofdioxide, is een stof die 
van nature in de atmosfeer aanwezig 
is. Mensen en dieren ademen CO₂ uit, 
terwijl bomen en planten die CO₂ terug 
omzetten naar zuurstof. De laatste 
decennia is de CO₂uitstoot enorm 
gestegen. Dat komt vooral door de 
mens. We creëren met z’n allen massaal 
veel CO₂, ook door met de auto of 
het vliegtuig te reizen, onze huizen te 
 verwarmen en te werken in fabrieken. En 
ook tijdens het afval verwerkingsproces 
komt er CO₂ in de lucht.

CO₂ =  
BELANGRIJKSTE  
BROEIKASGAS
Waarom wil Limburg.net haar CO₂ 
compenseren? CO₂ is het voornaamste 
broeikasgas dat ervoor zorgt dat onze 
aarde opwarmt. Als we het klimaat 
willen redden, moeten we onze CO₂ 
uitstoot dringend naar beneden halen. 
Ook voor onze gezondheid is dat 
belangrijk: een hoge concentratie van 
CO₂ in de lucht zorgt voor hoofdpijn en 
sufheid. Daarom heeft Limburg.net zich 
ertoe geëngageerd om haar werking 
CO₂neutraal te maken. Dat doen we 
met de aanleg van onze CO₂bossen,  
in samenwerking met de vzw BOS+.

? HEEFT U NOG 
EEN VRAAG?

In elke editie van het  
Schoonste Magazine van 
’t land beantwoorden wij een 
vraag van een geïnteresseerde 
burger. Heeft u nog een vraag 
of wilt u graag meer informatie 
over een bepaald topic? 
Stuur dan een e-mail naar 
communicatie@limburg.net  
en misschien wordt uw 
onderwerp de volgende keer 
tot op het bot uitgezocht.

ZELF UW STEENTJE BIJDRAGEN?
Uw eigen CO₂-uitstoot verkleinen kan door de auto te 
laten staan en op de fiets, bus of trein te springen. Eet wat 
minder vlees en kook eens met streekproducten. Als u aan 
het verbouwen bent, denk dan ook aan een goede dakiso-
latie en zonnepanelen. Sorteer uw afval zo goed mogelijk. 
Hoe meer spullen we kunnen recycleren, hoe minder er in 
de verbrandingsoven belanden. Zo zorgen we samen voor 
een betere wereld!
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Bufferzone_Neerpelt

De_Bosschen_Overpelt

Rode_Bron_Lommel

Hortelbos_Houthalen_Helchteren

Edbroek_Heusden-Zolder

Streuken_Lummen

Herkenrodebossen_Hasselt

Luciebos_Houthalen-Helchteren

Schabos_Hasselt

Demervallei_Bilzen

Bufferzone_Bree

Sipemaubos_Dilsen-Stokem

Stockheimderbos_Dilsen-Stokkem

Surf naar magazine.limburg.net/bos voor een 
filmpje over onze samenwerking met BOS+.

Limburg.net en BOS+

Al 20 jaar een 
C02nstructieve 
samenwerking
Sinds 1998 plant Limburg.net samen met BOS+ 
en tal van lokale partners nieuwe bossen aan  
in Limburg en Diest. Door deze CO2bossen  
aan te leggen, wil Limburg.net een deel van haar  
CO2uitstoot compenseren. 

Limburg.net wil dat er zo weinig 
mogelijk afval ontstaat. Het afval dat 
onvermijdelijk is, zamelen we in en 
recycleren we zo goed mogelijk. Daar 
gaat nu eenmaal een CO2uitstoot mee 
gepaard. Om onze werking zo CO2neu
traal mogelijk te maken, planten we al 
20 jaar in samenwerking met BOS+ 
nieuwe bomen aan. Intussen werden er 
in totaal al 76 ha bos aangeplant. Deze 
bossen zijn in heel Limburg te vinden, 
van Neerpelt tot Hoeselt. In totaal 
haalden we al 4.000 ton CO2 uit de 

lucht. De bossen zijn niet alleen goed 
om CO2 uit de lucht te halen, ze spelen 
ook een sociale en educatieve rol. 
Buren en vroegere eigenaars van de 
percelen krijgen de kans om zelf het 
nieuwe bos mee aan te planten. Zo 
verhogen we de betrokkenheid van 
iedereen uit de buurt. Leerlingen van de 
omliggende scholen maken kennis met 
de functies van bos en natuur in hun 
eigen omgeving. Zo wil Limburg.net niet 
alleen haar steentje bijdragen aan een 
beter milieu, maar ook aan een betere 
wereld. 
Eenmaal de aanplanting achter de rug 
is, geeft Limburg.net het beheer van 
de bossen over aan het Agentschap 
voor Natuur en Bos van de Vlaamse 
Gemeenschap of aan een plaatselijke 
natuurvereniging. Zij zorgen voor een 
goed beheer van de bossen.

LIMBURG.NET EN BOS+
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Week van de  
Handhaving 2018
Mooimakers, een initiatief van OVAM, Fost Plus 
en de VVSG, voerde tijdens de jaarlijkse hand
havingsweek opnieuw actie tegen sluikstorten 
en zwerfvuil. Ze wil meer aandacht vragen voor 
deze problemen door overtreders aan te spreken 
en alternatieven voor te stellen, hen te beboe
ten en acties van burgers positief te waarderen.
De handhavingsweek vond plaats van 17 
tot en met 27 september. Met succes! In 
Limburg en Diest vonden er tijdens de hand
havingsweek 298 acties plaats waarbij meer 
dan 500 personen betrokken waren.

Samen houden 
wij het proper

Niet alleen politici voerden afgelopen maanden campagne, 
ook voor Limburg.net en andere afvalpartners was 

september een drukke campagnemaand.

SLUIKSTORTEN IS NIET OKÉ
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Bezoek magazine/limburg.
net/sluikstorten en zie wat 
er gebeurt als de glasbol kan 
terugpraten.

Limburg.net greep de Week van de Handha
ving aan om de problematiek rond sluikstorten 
aan de glasbollen aan te kaarten. Veel mensen 

denken namelijk dat de wagens die het glas 
komen ophalen, ook meteen het afval rond 

de bol meenemen. Maar dat is niet zo. Wie z’n 
afval er achterlaat, doet aan sluikstorten. En 
dat kan u tot 2.000 euro aan boetes kosten. 
In samenwerking met Fost Plus, verspreidde 

Limburg.net daarom een filmpje via social 
media. Met verborgen camera’s, ‘hoog

intelligente’ ogen (stickers) op de glasbol en 
de stem van Herman Verbruggen  Marcske 

van de Kampioenen  werden de glasbollen tot 
leven gebracht. Verscholen in de bosjes naast 

de bol, gaf Herman commentaren op

Hou het netjes 
aan de glasbol

 voorbijgangers die hun glas kwamen deponeren.  
Een sprekende glasbol dus, en die zorgde voor 
grappige reacties. Maar hij bracht ook altijd een 
duidelijke boodschap: 'hou het netjes aan de 
glasbol'. Het filmpje liep op social media. Daar
naast reden er lijnbussen rond, met dezelfde 
boodschap. 



De tuin  
winterklaar maken 

De herfst is terug in het land.

Ook de tuin maakt zich stilaan klaar voor haar 
winterslaap. Enkele tips om uw tuin winterklaar 

te maken. Zo overleven de planten de winter met 
gemak en zijn ze in topconditie voor volgend jaar!

1

LAAT BLADEREN 
STRATEGISCH LIGGEN 

Laat de afgevallen 
bladeren of dode 

stengels zoveel mogelijk 
liggen (behalve op 

het gazon). Dit dode 
materiaal vormt een 

beschermende winterjas 
voor alle plantjes 

die eronder leven.

2

BESCHERM PLANTEN 
TEGEN DE KOUDE 
Nietwinterharde planten 
die u niet kan binnenhalen, 
beschermt u door ze af te 
dekken met aarde, humus of 
bladeren. Bij grotere, vaste 
planten dekt u de wortels zo 
goed mogelijk af met een extra 
laag stro of bladeren. Ook ver
hakkeld snoeihout is een goede 
bodembeschermer.

3

VERGEET DE BEESTJES NIET 
Tuinen vormen een thuis voor 
verschillende dieren. Vergeet 
hen dan ook niet deze winter. 
Als u een vijver met vissen 
hebt, controleer dan regelmatig 
of de vijver niet dichtvriest. En 
zorg bij sneeuw voor enkele 
voederplekken in uw tuin of op 
uw terras. De vogeltjes en egels 
zullen u dankbaar zijn.

LIMBURG.NET LOST OP

4

COMPOSTEER ZO 
VEEL MOGELIJK
Om een goede samenstelling 
van uw composthoop te hebben, 
heeft u een goede combinatie 
nodig van droog bruin  materiaal, 
bijvoorbeeld dunne takken, 
en nat groen materiaal, zoals 
fruitresten. Meer info over goed 
composteren vindt u op  
www.limburg.net/composteren. 

11
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WAT GEBEURT ER MET

Ga naar magazine.limburg.net/
elektronisch en kom te weten waar 
u terecht kan met uw elektrische 
toestellen en wat daarmee gebeurt.

Afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur (aeea) 
kan u onder andere binnenbrengen 
op het recyclagepark. Maar weet u 
ook wat er daarna mee gebeurt?
Recupel haalt afgedankte elektronische 
 apparatuur op in winkels, verzamelpunten en 
recyclage parken om ze te sorteren. Herbruikbare 
apparaten worden naar hergebruikcentra, zoals 
de  Kringwinkel, gebracht. Uit nietherbruikbare 
apparaten  verwijdert men eerst alle schadelijke 
stoffen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij koelkasten, 
batterijen, tllampen en beeldschermen. Nadien 
ontmantelt Recupel de apparaten volledig per 
materiaal. Glas, kunststoffen en metalen worden 
zo van elkaar gescheiden. Alle materialen worden 
zo goed mogelijk gerecupereerd en hergebruikt.

WAT HOORT THUIS BIJ AEEA?
De lijst met elektrische en elektronische 
apparaten is erg uitgebreid. Via www.recupel.be  
of   www.limburg.net kunt u opzoeken of iets 
tot aeea behoort. Wist u bijvoorbeeld al 
dat deze objecten ook bij aeea horen?
• Gsm’s
• Oplaadkabels en stekkerblokken
• Digitale thermometer
• Hoofdtelefoon
• Zaklamp
• Elektronisch speelgoed en spelconsoles

TIP: COMBINEER EEN 
WINKELBEZOEK MET 
HET BINNENBRENGEN 
VAN KLEIN 
ELEKTRISCH AFVAL.
Wist u dat u niet voor al uw 
afgedankte apparaten naar 
het recyclagepark moet? Klein 
elektroafval (tot 25 cm), zoals 
smartphone-oortjes of een USB -
kabeltje, kan u gratis binnenbrengen 
in winkels met een RecyclePunt. 
Ook kapotte lampen kan u er ach-
terlaten. Als het toestel nog werkt 
of gerepareerd kan worden, kan u 
het toestel verkopen of binnen-
brengen bij een Kringwinkel.

Afgedankte 
elektrische en 
elektronische 
apparaten?
Wat gebeurt ermee?
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"Vorig jaar zamelden 
Limburg en Diest 

5.675.079 kilogram 
gebruikte spullen in. 

Dat is zo’n 6,5 kg per 
inwoner!"

Surf naar magazine.limburg.net/kringwinkels en 
check hoe het eraan toegaat achter de schermen 

van de Kringwinkels.

Zaterdag 20 oktober was het de Dag van de 
Kringwinkel. In heel Vlaanderen stonden de deuren 
van de Kringwinkels voor iedereen open en werden 
tal van activiteiten georganiseerd. Dit jaar was 
het thema 'achter de schermen'. We trokken naar 
Kringwinkel Okazi in Hasselt voor een kop koffie 
en een gesprek met medewerker Dennis Simons.

Wat houdt uw job precies in?
In principe ben ik winkelverantwoordelijke, maar 
eigenlijk doe ik van alles wat. Samen met de mede
werkers zorg ik voor een nette en aangename winkel, 
hou ik de verkoop in de gaten, stuur ik medewerkers 
aan en bied ik een luisterend oor. Net die variatie 
maakt het erg boeiend!
Ik doe mijn job heel graag en werk hier dan ook al 10 
jaar. De variatie is het leukste. Je komt in aanraking 
met klanten en met medewerkers. Daarnaast moet 
je een artikel matchen met de juiste klant. Niet altijd 
even gemakkelijk! En ook het duurzame kringloop
gebeuren op zich vind ik enorm interessant: bij alles 
kijken wat we nog kunnen gebruiken.

Hoe geven jullie aan  
oude spullen een nieuw leven?
Tegenwoordig zijn heel weinig spullen gemaakt om 
lang mee te gaan. Wat nog bruikbaar is, frissen we op 
en koppelen we aan een nieuwe eigenaar.

20 Oktober

Dag van  
de Kringwinkel

LIMBURG
DOET
GOED

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.

DENNIS SIMONS  
Winkelverantwoordelijke 

 Okazi Hasselt
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De sorteerregels  
van het recyclagepark
Als u binnenkort nog eens naar een 
recyclagepark in de buurt gaat, zorg 
er dan voor dat u goed sorteert. Dat 
is goed voor het milieu én voor uw 
portemonnee.

Recycleren 
en sorteren, 
iedereen kan 
het leren

“Als ik alles nu laat registreren als grofvuil, dan mag 
ik toch alles in één en dezelfde container gooien?” 
Parkwachters krijgen deze vraag regelmatig. Het 
antwoord is eenvoudig: dat kan niet. Grofvuil is enkel 
het afval dat niet selectief wordt ingezameld en niet 
in de huisvuilzak of -bak kan. Grofvuil kan bovendien 
niet hergebruikt worden of komt niet in aanmerking 
voor recyclage. Denk bijvoorbeeld aan tapijten of 
niethouten meubels. Grote kartonnen dozen, elek
trisch afval, houtafval, metalen, gemengd bouwpuin 
of harde plastics horen er dus niet thuis. Deze kunnen 
perfect gerecycleerd worden. Ook op een recyclage
park is het met andere woorden belangrijk om goed te 
sorteren. En dit geldt voor alle recyclageparken.
De uitbating van een recyclagepark is beschreven in 
een milieuvergunning. In deze vergunning is vastge
legd welke afvalstoffen ingezameld mogen worden 
en aan welke voorwaarden. Dit zorgt ervoor dat de 
uitbating veilig en efficiënt voor mens en omge
ving gebeurt. Ook de verwerker van grofvuil is dus 
gebonden aan specifieke regels. Als een container 
foute afvalstoffen bevat, kunnen zij daarom extra 
kosten aanrekenen, of de container weigeren of 
zelfs terugsturen.

Goed sorteren blijft 
de boodschap

Maasmechelen

Alken

Borgloon

Pelt
Lommel

Kinrooi

Maaseik

Zutendaal

Lanaken

Tongeren

Wellen

Voeren

Houthalen-

Ham

Heusden-
Zolder

Halen

As

Lummen

Peer

Oudsbergen

Nieuwerkerken

Diest

Riemst

Dilsen-
Stokkem

Beringen

Hamont-
Achel

Bocholt

Hechtel-
Eksel

Leopoldsburg

Bree

Tessenderlo

Zonhoven

Hasselt

Bilzen

Diepenbeek

Sint-Truiden

Gingelom

Heers

Herk-de-Stad

Helchteren

Hoeselt

Kortessem

Genk

Limburg.net baat 28 recyclageparken uit 
namens 30 gemeenten. De tarieven zijn in 
alle Limburg.net-parken hetzelfde. Of u moet 
betalen, hangt af van de afvalsoorten die u bij 
heeft (zie pagina rechts). Alles wat recycleer-
baar en dus kosteloos is, mag u in één rondje 
afleveren in het recyclagepark. 
U duidt dan de soorten “recycleerbaar” aan. 
Dan kijkt u naar de andere afvalsoorten die 
u bij heeft. Heeft u bijvoorbeeld groenafval 
(betalend vanaf een bepaalde hoeveelheid) en 
grofvuil (altijd betalend) bij, dan moet u nog 
twee aparte rondjes rijden. 
Per rondje kan er namelijk maar één afval-
soort (en dus één tarief) geselecteerd 
worden. Enkel op deze manier wordt elke 
binnengebrachte afvalsoort juist gewogen én 
juist geteld. Zo bent u zeker dat op het einde 
van de rit uw rekening klopt. En dat u dus niet 
te veel betaalt.

Limburg.netparken

“Sorteer de verschillende 
afvalsoorten thuis, zo 

verloopt uw bezoek aan het 
recyclagepark eens zo snel!”

CORRECT AANBIEDEN

Is uw gemeente niet groen 
ingekleurd? Surf dan naar de 
website van uw gemeente en 
lees daar de tarieven na.
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Is de werking van het recyclagepark nog niet hele
maal helder? Bekijk dan zeker eens het filmpje op 
onze website. Of vraag de volgende keer meer uitleg 
aan de parkwachters. Zij helpen u graag verder.

Welke afvalsoort hoort bij welke categorie?

 VERKOOP COMPOST 

U kunt compost aanko-
pen aan 0,01 euro/kilo. 
De compost is in bulk en 
dient door u zelf opge-
schept te worden.  

 HOUTAFVAL 

• Laminaat, MDF, meubelhout 
(spiegels en glas verwijderen), 
timmerhout, vezelplaten, ...

Altijd betalend
€ 0,05 per kilo

 GEMENGD BOUWPUIN 

• Dolomiet, gips, kalk, porselein 
(borden, koffie kopjes, 
wcmeubel, …), steentapijt, 
ytongblokken, zand, ...

• Gipsplaten.

Altijd betalend
€ 0,08 per kilo  

 ASBEST 

• Golfplaten/eterniet, 
leien, venster tabletten, 
schouwpotten.

Quotum 200 kg/gezin
Nadien € 0,08 per kilo

 GROENAFVAL 

• Fijn tuinafval: gras, bladeren, 
haagscheersel, hooi en stro 
(zonder mest), struiken, ...

• Boomstronken.
• Snoeihout: takken, stam

men van coniferen, ... 

Quotum: 400 kg/gezin

Nadien € 0,05 per kilo

 ZUIVER STEENPUIN 

• Bakstenen, (gewapend) 
beton, dakpannen, klin
kers, stabilisé, tegels 
zonder glazuur, ...

Quotum: 1.000 kg/gezin
Nadien € 0,025 per kilo

 GROF VUIL/ ROOFING 

• Geïmpregneerd hout (bv. 
van een carport, tuinhuis, 
tuinmeubelen), treinbielzen, ...

• Roofing.
• Afval dat nietrecycleerbaar, 

nietherbruikbaar is en dat te 
groot of te zwaar is om aan 
te bieden bij het huisvuil.

•  Matrassen, niethouten 
meubelen, kapotte stoffen 
zetel, ...  Afval verzameld in 
zakken is niet toegelaten.

 Altijd betalend

€ 0,18 per kg

 RECYCLEERBAAR 

• Autobanden (max. 4 per jaar 
per gezin), elektrische en 
elektronische  apparaten, 
harde plastics, holglas, 
kaarsresten, kga, kurk
resten, metalen, papier en 
karton, piepschuim, pmd 
(in de blauwe zak), textiel, 
vlakglas en zachte plastics. 

Geen quotum

Altijd kosteloos



Klein gevaarlijk afval (kga) is 
huishoudelijk afval waarin 
chemische stoffen zitten die 
gevaarlijk zijn voor mens en 
milieu. Door hun gevaarlijke 
eigenschappen horen ze niet 
thuis bij het huisvuil, bij pmd, 
bij glas of bij het grofvuil. 
Breng kga daarom steeds 
naar het recyclagepark, zodat 
het op de juiste manier gere
cycleerd wordt.

Nieuwe regels rond

Klein gevaarlijk afval 

Omdat het aanbod van producten sterk 
veranderd is, is de kgalijst sinds kort 
mee veranderd. Heel wat producten 
zijn ondertussen zo samengesteld dat 
ze het milieu minder belasten. Zo zijn 
 cosmetica, bepaalde schoonmaak
middelen, plantaardige en dierlijke 
vetten en vast foto en filmafval uit de 
lijst verdwenen. Gasflessen voor een
malig gebruik, zoals wegwerpflesjes om 
te kamperen, staan dan weer wel op de 
nieuwe kgalijst.

KGA

Wist u al dat volgende producten 
als kga beschouwd worden?

• Inkten, toners, inktcartridges.
• Verven, lakken, vernissen, lijmen, siliconen.
• Smeeroliën, brandstoffen, antivries.
• Aceton, brandspiritus,  oplosmiddel, 

 verfafbijter, wasbenzine, white spirit ….
• Soda, ammoniak, zoutzuur, javel, 

formol, antiroestmiddel …
• Bestrijdingsmiddelen voor onkruid 

en knaagdieren, insecticiden, 
sproeistoffen, carbolineum …

• Koperpoets, ontstopper,  ontkalker, 
sterk bijtende wcreiniger, 
 nagelakverwijderaar, parfums….

•  Spaarlampen, uv en tllampen.
•  Batterijen en accu's.
• Kwikthermometers.
• Brandblussers die niet  teruggenomen 

worden door de leverancier.
•  Nietgeperforeerde  gasflessen 

voor éénmalig gebruik.
•  Injectienaalden (in een naaldcontainer).
• Rookdetectors die niet  teruggenomen 

worden door de leverancier.
• Analoge röntgenfoto’s en nitraatfilms
• Fotografische vloeistoffen.
• Lege verpakkingen van  hogervermelde 

gevaarlijke afvalstoffen of met 
een gevarensymbool.
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RECYCLAGEPARK 
BILZEN GEOPEND
Het recyclagepark in 
Bilzen valt vanaf 23 
oktober ook onder de 
hoede van Limburg.net. 
Net zoals de 27 andere 
recyclageparken van 
Limburg.net, werkt het 
recyclagepark in Bilzen 
volledig geautomatiseerd. 
Aanmelden gebeurt met 
uw eID en de weegbrug 
brengt in kaart hoeveel 
en welke afvalsoorten u 
naar het park brengt.

PROEFPERIODE  
OPTIMO AFGELOPEN IN  
 MEEUWEN-GRUITRODE 
EN TONGEREN

De testfase van 
Optimo in 

Koninksem en 
Lauw (Ton
geren) en 
Ellikom en 
Wijshagen 
(Gruitrode) 

stopt op  

31 december 2018.
Tijdens het project 
sorteerden de inwoners 
hun afval in verschillende 
afvalzakken, die dan 
tijdens één ophaalronde 
door één  ophaalwagen 
werden opgehaald. 
De resultaten van het 
proefproject worden nu 
verwerkt en geanaly
seerd. Definitieve cijfers 
zijn er nog niet, maar uit 
de voorlopige resultaten 
blijkt bijvoorbeeld dat in 
MeeuwenGruitrode het 
aandeel restafval daalde 
met 20 procent.

NIEUWE SAMENTUINEN 
IN AS, MEEUWEN-
GRUITRODE EN 
TONGEREN
Begin september 
zijn samentuinen 
‘Het Vredeshofke’ in 
 MeeuwenGruitrode en 
‘De Kolonie’ in As geopend. 
Op 20 september opende 
de samentuin in Tongeren. 

Wat gebeurt er in 
uw gemeente?

Nieuw bij Limburg.net

LOKAAL NIEUWS

Dat brengt 
het aantal 
samentuinen al op 21. 
Samen tuinieren levert 
niet alleen lekkere, zelf 
gekweekte groentjes 
op, maar zorgt ook voor 
meer ontmoetingen 
tussen buren. Door tuin, 
groente en fruitafval om 
te vormen tot compost 
verkleinen we boven
dien de afvalberg. In de 
loop van 2019 staan 
er nog samentuinen in 
Riemst, HeusdenZolder 
en HamontAchel op de 
planning.



DOSSIER

Wat is asbest?
Asbest was een populair bouwmateriaal dat tussen 
1940 en 1998 in wel 3.500 verschillende toepas
singen werd gebruikt, omdat het veel positieve 
kwaliteiten heeft. Het is sterk, slijtvast, isolerend, 
brandwerend en bovendien goedkoop. De gevaren 
van asbest voor de gezondheid werden pas op 
het einde van de twintigste eeuw duidelijk.
Asbest bestaat uit microvezels die met het blote oog 
niet zichtbaar zijn. Er bestaan twee types asbest:
(Hecht)gebonden asbest: bij dit type zit asbest inge
bonden in een cementtoepassing, zoals bij golfplaten, 
dakleien en schoorstenen. Zolang het materiaal 
in goede staat is, komen er nauwelijks vezels vrij. 
Dit type aanraken is niet schadelijk voor de huid.
Elk recyclagepark heeft een aparte container voor 
gebonden asbest. U moet dit voorzichtig behan
delen: niet in stukken breken, niet mee gooien. 
De recyclageparkwachters hebben een opleiding 
gekregen, en weten hoe ze met asbest moeten 
omgaan. U mag gratis 200 kg hechtgebonden 
asbest in het recyclagepark binnenbrengen.
Ongebonden asbest: dit type werd vooral als 
isolatiemateriaal rond verwarmingselementen 
en leidingen gebruikt. Deze asbestvezels komen 
onmiddellijk vrij bij elke bewerking. Ongebonden 
asbest is dan ook het gevaarlijkste type. Nietge
bonden asbest mag niet naar het recyclagepark 
gebracht worden. Voor de verwijdering ervan moet 
u een beroep doen op erkende verwerkers.

Hoe omgaan  
met asbest?

PLAASTER ISOLATIE 
Brokkelig plaaster rond verwarmingslei-
dingen met weinig tot zeer veel vezels. 
Meestal omwikkeld met wit jute doek.

SCHOUWPIJP 
Ronde of vierkante buizen 
in grijs asbestcement.

BLOEMBAK
Vrij dunne asbest-
cementen bakken in 
diverse vormen. Grijs, 
maar vaak ook wit 
gekleurd.

VENSTER-
DORPEL
Massieve stukken asbestcement, soms 
grijs, maar meestal zwart gekleurd.

GEVELLEIEN
Vlakke kunst leien in 
asbest cement. 

VLOERTEGELS  
Harde, dunne, meestal 
gevlamde tegels in asbest-
houdend vinyl. Breken bij 
buiging. Vaak bevestigd 
met asbesthoudende 
lijm. Opgelet: soms is niet de 
tegel maar het onderliggend 
‘karton’ asbesthoudend!

AFDICHTINGSKOORD 
Wit tot grijs pluizig koord. Valt zeer mak-
kelijk uiteen. Bij kachels en verwarmings-
ketels vaak als afdichting van schoor-
steen, uitlaat, ruit of deurtje gebruikt.

GOTEN EN
AFVOERBUIZEN 
Ronde, meestal grijze buizen en 
goten in asbestcement.

GLASAL-
TOEPASSING
Vlakke plaat in asbestcement 
met een gladde, harde boven-
laag. Uitgevoerd in verschillen-
de kleuren. Vaak in keuken-
meubelen.

GOLFPLAAT
Asbestcementen golfplaat van 
ongeveer 5 mm dikte. Lichtgrijs 
of gekleurd (zwart of rood).  

DAKLEIEN  
Vlakke kunstleien in asbest cement. 
Grijs materiaal, maar aan de buiten-
kant vaak zwart of rood gekleurd.

ONDERDAKPLAAT
Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat
in asbestcement met cellulosevezels.

Op magazine/limburg.net/asbest  
kunt u controleren of u te 
maken heeft met asbest.

Asbest in huis? 
Asbest was, zoals gezegd, erg populair in de bouw. 
De kans bestaat dus dat de stof ook bij u in huis 
voorkomt. De afbeelding hiernaast geeft u een idee 
waar overal in uw woning asbest verwerkt kan zijn. 
Ook de app AsbestCheck is een hulpmiddel om 
in te schatten of u met asbest te maken heeft.
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PLAASTER ISOLATIE 
Brokkelig plaaster rond verwarmingslei-
dingen met weinig tot zeer veel vezels. 
Meestal omwikkeld met wit jute doek.

SCHOUWPIJP 
Ronde of vierkante buizen 
in grijs asbestcement.

BLOEMBAK
Vrij dunne asbest-
cementen bakken in 
diverse vormen. Grijs, 
maar vaak ook wit 
gekleurd.

VENSTER-
DORPEL
Massieve stukken asbestcement, soms 
grijs, maar meestal zwart gekleurd.

GEVELLEIEN
Vlakke kunst leien in 
asbest cement. 

VLOERTEGELS  
Harde, dunne, meestal 
gevlamde tegels in asbest-
houdend vinyl. Breken bij 
buiging. Vaak bevestigd 
met asbesthoudende 
lijm. Opgelet: soms is niet de 
tegel maar het onderliggend 
‘karton’ asbesthoudend!

AFDICHTINGSKOORD 
Wit tot grijs pluizig koord. Valt zeer mak-
kelijk uiteen. Bij kachels en verwarmings-
ketels vaak als afdichting van schoor-
steen, uitlaat, ruit of deurtje gebruikt.

GOTEN EN
AFVOERBUIZEN 
Ronde, meestal grijze buizen en 
goten in asbestcement.

GLASAL-
TOEPASSING
Vlakke plaat in asbestcement 
met een gladde, harde boven-
laag. Uitgevoerd in verschillen-
de kleuren. Vaak in keuken-
meubelen.

GOLFPLAAT
Asbestcementen golfplaat van 
ongeveer 5 mm dikte. Lichtgrijs 
of gekleurd (zwart of rood).  

DAKLEIEN  
Vlakke kunstleien in asbest cement. 
Grijs materiaal, maar aan de buiten-
kant vaak zwart of rood gekleurd.

ONDERDAKPLAAT
Dunne roze, lichtgrijze of gele plaat
in asbestcement met cellulosevezels.
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World Cleanup 
challenge. 

Wedstrijd

Doe mee aan onze wedstrijd en 
maak kans op een hervulbare 
Dopperfles. Zo maken we 
Limburg en Diest samen afvalvrij!

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

Wat moet je doen?
• Surf snel naar  
  magazine.limburg.net/wedstrijd.
• Beantwoord de vraag en  
  de schiftingsvraag.

De wedstrijd loopt tot  

15 december 2018.

LIMBURG.NET BEDANKT VRIJWILLIGERS
Tijdens World Cleanup Day, dit jaar op 15 septem
ber, zetten vrijwilligers in 150 landen zich in om op 
één dag zoveel mogelijk zwerfvuil in te zamelen. 
In Limburg en Diest zijn er al jarenlang heel wat 
vrijwilligers actief die de straten en pleinen in hun 
omgeving proper houden. Limburg.net wilde hen 
hiervoor van harte bedanken met een  herbruikbare 
waterfles. 
Wilt u ook zo'n herbruikbare waterfles?


