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Limburg en Diest gaan de strijd aan 
met eenmalige verpakkingen
Voor het derde jaar op rij organiseert Limburg.net Afvalvrij mei, een 
actiemaand in het teken van minder afval. Het thema dit jaar is “weg 
met wegwerp”. Producten en verpakkingen die slechts één keer 
gebruikt worden en daarna in de vuilnisbak belanden, kunnen we beter 
proberen te vermijden. Zeker als er goede alternatieven zijn.

Een korte wandeling in de supermarkt 
zegt genoeg: overal ziet u wegwerpver-
pakkingen. Apart verpakte komkommers, 
eindeloos verpakte koekjes, plastic folie 
rond tijdschriften, ... Om de afvalberg te 
verminderen, kopen we beter zo bewust 
mogelijk. U doet toch ook mee?
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Dag Dominique, ben jij een groene jongen?
"Zeker niet fanatiek, maar het milieu en klimaat liggen 
me wel nauw aan het hart. Jongeren die het heft in 
handen nemen met de klimaatmarsen? Geweldig! 
Vooruitgang begint met rebellie." 

Ben je bewust met afval bezig? 
"Zoals de meesten probeer ik afval goed te sorteren. 
Producten in plastic verpakkingen en drank in blikjes 
laat ik zoveel mogelijk links liggen. Komkommers in 
krimpfolie, dat is toch je reinste waanzin?"

Merk je qua afval en verpakkingen een 
groot verschil tussen de VS en België?
"In de VS is alles groot. Alle voeding en drank zijn 
verkrijgbaar in grote volumes. Dit betekent minder 
verpakkingen en minder afval. Hervulbare drinkbekers 
zijn hier ook al jaren ingeburgerd. De Amerikaan die 

Bestaat er zoiets als 
california.net? We vroegen 

het aan fi lmregisseur 
Dominique Deruddere. 

Filmregisseur Dominique Deruddere 
woont in Los Angeles maar werkt 

aan een nieuwe film in Vlaanderen. 
Springt hij bewust met afval om? 

Wat vindt hij van de klimaatmarsen? 
En hoe wil hij op de set de afvalberg 

verminderen? Camera loopt, en actie! 

"Schaf in Texas de 
plastic rietjes af en er 

breekt revolutie uit."

's morgens naar 
zijn werk vertrekt 
met een thermos 
koffie of herbruik-
bare drinkbus? Nog 
steeds uit het leven 
gegrepen! Maar al 
deze zaken zijn niet 
zozeer gegroeid uit 

milieuoverwegingen dan wel uit gebruiksgemak: de 
doorsnee Amerikaan is lui en omarmt alles wat zijn 
comfort en gemak verhoogt."

Nochtans is California waar jij woont, één van de meest 
vooruitstrevende staten wat afvalbeleid betreft.
"Klopt. Er is geen enkele andere staat met zo'n strenge 
wetgeving tegen plastic voor eenmalig gebruik. Sinds 
2014 is er in LA een verbod op plastic zakken en sinds 
2016 geldt dit verbod in heel de staat Californië. Op 
dat vlak staan ze ver. Maar over het algemeen kijken 
de Amerikanen niet zo nauw. Schaf in Texas de plastic 
rietjes af en de revolutie breekt uit." 

Wat kan België leren van Californië? 
"Al vele jaren geldt er een rookverbod op het strand. Zo 
belanden er minder sigarettenpeuken in zee. We zijn 
ook erg bezig met hernieuwbare energie en er rijden al 
veel elektrische wagens rond. Zelf rijd ik ook elektrisch. 
Maar voor de rest doet België het qua afvalbeleid veel 
beter dan de VS. De regels zijn hier strenger."   

Wat kunnen Amerikanen van ons leren?
"Afval sorteren en recycleren. In LA hebben we drie 
vuilbakken: een groene voor tuinafval, een blauwe voor 

papier en plastic, en een zwarte voor etensresten. Veel 
mensen foefelen en maken er een zootje van. Niemand 
kijkt na of het goed gesorteerd is en er is geen boete 
bij overtreding. Eerlijk, ik heb ook wel eens een kapotte 
barbecue bij het straatvuil gezet. Take away-maaltijden 
en kant-en-klaargerechten aan huis bezorgd, zijn ook 
schering en inslag. Je wilt niet weten wat voor een 
afvalberg dat meebrengt. Geef mij maar een goede 
Sole Meunière van mijn Laurette. Met veel botersaus."

En op de fi lmset? 
"De catering op de filmset kan een stuk milieu-
vriendelijker. Het moet allemaal gemakkelijk, snel 
en efficiënt, maar voor je het weet ligt de set vol 
met plastic flesjes, wegwerpbordjes, -bestek en 
-verpakkingen. De snelle hap tussendoor is vaak nog 
ongezond ook: tjokvol suiker en vet. Wat is er mis met 
verse groenten, rauwkost en seizoensfruit? Opvallend 
toch: hoe gezonder, hoe minder verpakking eraan te 
pas komt. Maar het tij keert en milieubewust filmen 
is in opmars. Bij mijn volgende film - we starten met 
draaien dit najaar - neem ik dit nog meer ter harte. 
Beloofd! Komkommer in plastic? Vergeet het."

BIO DOMINIQUE DERUDDERE
Dominique Deruddere is een Vlaams 
filmregisseur en scenarist die opgroeide 
in Leopoldsburg. Tegenwoordig woont 
en werkt hij in Los Angeles. Hij maakte 
filmpareltjes als Crazy Love, Wait until 
Spring, Bandini, Hombres Complicados 
en Iedereen beroemd! (waarvoor hij 
in 2000 een Oscarnominatie kreeg 
voor beste buitenlandse film).

filmregisseur en scenarist die opgroeide 
in Leopoldsburg. Tegenwoordig woont 
en werkt hij in Los Angeles. Hij maakte 
filmpareltjes als Crazy Love, Wait until 
Spring, Bandini, Hombres Complicados 
en Iedereen beroemd! (waarvoor hij 
in 2000 een Oscarnominatie kreeg 
voor beste buitenlandse film).

Geen tijd te verspillen

Op magazine.limburg.net/deruddere verklapt 
Dominique Deruddere wie de propersten zijn, 
Amerikanen of Limburgers. 

BV DOET MEE



Ga naar beatthemicrobead.org 
en ontdek welke producten 
microplastics bevatten.

1

2

3

4

5

6

6 7

2

NEEM EENS EEN 
AFVALVRIJE DOUCHE 
Shampoo en douchegel 
gebruiken we haast elke 
dag, maar de plastic 
verpakkingen zorgen voor 
heel wat afval. Die producten 
bestaan echter ook in vaste 
vorm, als reep of blokje. En 
voor wie toch liever een 
vloeibare zeep gebruikt, zijn 
hervulbare verpakkingen een 
goed alternatief. 

1

HERBRUIKBARE WATTEN-
STAAFJES EN DOEKJES

Ook voor watten en 
wattenstaafjes bestaan 

herbruikbare alternatieven. 
Kent u het oriculi-oorstokje 
al? Met dit bamboe ‘lepeltje’ 

maakt u uw oren schoon. 
Even afspoelen onder de 
kraan en klaar. Make-up 

verwijderen kan met her-
bruikbare doekjes of een 

simpel washandje. 
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POETS JE TANDEN 
ECHT PROPER
Tandpasta is hét schoolvoor-
beeld van een teveel aan 
verpakkingen. Die kartonnen 
doos rond je tandpasta, waar 
is die eigenlijk goed voor? 
Toch worden er jaarlijks mil-
jarden geproduceerd. Het kan 
perfect zonder doos en zelfs 
zonder tube! Er zijn verschil-
lende tabletten op de markt. 
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DUMP HET WEGWERP-
SCHEERMESJE
Vervang wegwerpscheer-
mesjes door herbruikbare 
en duurzame varianten. 
Een eenmalige investering, 
maar op lange termijn 
de goedkoopste 
oplossing.

CALIFORNIA
Reglementering rond 
plastic rietjes, verbod 
op plastic zakken

HAWAII
Verbod op plastic zakken

NEW JERSEY
Verbod op en reglemen-
tering rond plastic zakken 
in verschillende steden 

NEW YORK CITY
Verbod op plastic 
rietjes in restaurants

WASHINGTON D.C.
Verbod op plastic zakken, 
plastic rietjes en bestek

SEATTLE
Volledig verbod op plastic 
rietjes en bestek
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Vermijd nutteloze 
verpakkingen in de badkamer 

Op weg naar een schone badkamer
Van een tube tandpasta tot douchegel, van wattenstaafjes tot 

make-up: in de badkamer barst het van wegwerp producten 
en eenmalige verpakkingen. Maar het kan beter! Met deze 
eenvoudige wissels spaart u al heel wat verpakkingen uit.

Vervang wegwerpscheer-
mesjes door herbruikbare 
en duurzame varianten. 
Een eenmalige investering, 
maar op lange termijn 
de goedkoopste 
oplossing.

U las het al op de vorige pagina’s: de strijd 
tegen plastic is nog niet gestreden in de VS. 
De gemiddelde Amerikaan gebruikt 365 plastic zakjes 
per jaar, bijna 4 keer zoveel dan de gemiddelde Belg. 

The Plastic 
States of America 
Hoe gaan de Verenigde Staten om 
met plastic afval? 

Met 98 zakjes per jaar doen Belgen het 
heel wat beter. Maar ook wij moeten 
het met minder doen: Europa wil tegen 
2025 het verbruik van lichte plastic 
zakken beperken tot maximaal 40 
zakken per persoon per jaar.

Gebrek aan sorteren
De Verenigde Staten zijn verslaafd 
aan plastics. Met bijna 100 kg per 
jaar per inwoner zijn ze koploper in 
de wereld. Van die gigantische hoe-
veelheid plastics wordt nog geen 10% 
gerecycleerd. De rest wordt verbrand, 
komt op de vuilnisbelt of in de natuur 

terecht. Waarom scoren ze zo slecht? 
Amerikanen sorteren simpelweg veel 
te weinig. In grote delen van de VS 
wordt al het afval in dezelfde zak of 
bak gegooid. Dit maakt een effectieve 
recyclage zo goed als onmogelijk.

Amerika versus afval
Ook in de VS zijn er steeds meer 
initiatieven om de gigantische 
afvalberg aan te pakken. 

ONZICHTBAAR AFVAL
Wist u dat veel afval uit de badkamer 
niet te zien is met het blote oog? In 
cosmetische producten, douchegels 
en tandpasta zitten vaak microbeads: 
minuscule plastic deeltjes die via onze 
rioleringen in de zee terechtkomen. 

Wilt u weten welke producten vrij zijn 
van microplastics? Scan de barcode 
met de app Beat the Microbead. De 
app vertelt meteen of het product 
microplastics bevat.

Washington D.C. verbiedt sinds 2008 het gebruik van plastic zakken. De consumptie ervan is sindsdien gedaald met 82%.

beatthemicrobead.org 
en ontdek welke producten 

ONZICHTBAAR AFVAL
Wist u dat veel afval uit de badkamer 
niet te zien is met het blote oog? In 
cosmetische producten, douchegels 
en tandpasta zitten vaak microbeads: 
minuscule plastic deeltjes die via onze 
rioleringen in de zee terechtkomen. 

Ontdek op magazine.limburg.net/plastic 
waarom je plastics best naar het recycla-
gepark brengt.

LIMBURG.NET LOST OPPLASTICS IN DE VS
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Ga naar magazine.limburg.net/
afvalvrij en kijk hoe je kan meedoen 
aan Afvalvrij mei 2019

Facebookgroep verenigt 
Afvalvrij mei: kom erbij
Al sinds Afvalvrij mei vorig jaar 
delen enthousiaste Limburgers en 
Diestenaars via onze Facebook-
groep handige tips om de afvalberg 
te verkleinen. Wilt u er graag bij 
zijn? U vindt de groep onder de 
naam Afvalvrij mei.

1  Doe de wegwerptest 
Benieuwd hoeveel wegwerpverpakkingen u 
maandelijks in de vuilnisbak gooit? Neem in 
mei deel aan onze online test. Het geeft u 
een heldere kijk op uw verpakkingsverbruik. 
Achteraf krijgt u gepersonaliseerde tips, zodat u 
die afvalberg een fl ink stuk kan doen afslanken.

3  Hergebruik de broodzak, 
het is broodnodig
We beseffen het niet altijd, maar een papieren 
broodzak kan u gerust 4 tot 5 keer gebruiken. 
Neem dus volgende keer uw oude brood-
zak mee naar de bakker. Die vult hem met 
plezier met vers brood of pistolets. Heeft u de 
Limburg.net- broodzak al gespot? U vindt hem 
bij de lokale bakker.

Aftrap op 1 mei in Bokrijk
Kom op 1 mei naar de Radio 2 Tuindag, dé 
aftrap van Afvalvrij mei 2019. Koop enkele 
frisse planten, bezoek de Limburg.net-
stand en volg live de radio-uitzending 
van De Madammen. Check ook zeker 
de achterkant van dit magazine: u 
vindt er een bon voor een herbruikbare 
Limburg.net-plantentas. Een must 
voor iedereen met groene vingers.

2  Met de kastrol naar de frituur 
Een bakje frietjes, een verpakt vleesje en dat alles 
vaak nog eens in een papieren zak. Een frituur-
bezoek zorgt voor heel wat afval. In mei doen 
we dat anders! Neem een kastrol mee naar uw 
favoriete frituur en laat die vullen met heerlijke 
frietjes. Zo sparen we samen heel wat afval uit. 

4  Win elke 
week een mooie prijs
Elke week lanceren we een specifieke 
uitdaging voor heel Limburg en Diest.
• Week 1 (6-12 mei): Elke dag kastroldag! 

Haal frietjes met uw eigen kookpot.

• Week 2 (13-19 mei): Gebruik steeds een 
drinkbus en vermijd blikjes en plastic flesjes.

• Week 3 (20-26 mei): Neem een 
brooddoos mee voor de lunch.

• Week 4 (27-31 mei): Vergeet 
de herbruikbare tas niet.

Hoe verslaafd bent u 

aan verpakkingen?
Eenmalige verpakkingen en wegwerp producten zijn vervuilend. 

Samen met alle Limburgers en Diestenaars wil Limburg.net in 

mei daarom zo veel mogelijk verpakkingen en wegwerpproducten 

vermijden. Hoe we dat gaan doen? Hier alvast een tip van de sluier.

DOE IN MEI DE TEST OP AFVALVRIJMEI.BE

WEG MET 
WEGWERP
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EDUCATIE

Waarom speelgoed weggooien als het 
stuk is? Met het lessenpakket leren 
kinderen dat het mogelijk en zelfs leuk 
is om zelf creatieve wisselstukjes te 
maken. En waarom zouden cadeautjes 
altijd nieuw moeten zijn? Met herge-
bruikt of zelfgemaakt speelgoed is het 
net zo plezierig ravotten!

‘Opgeruimd staat netjes’. Zo heet het nieuwe lessenpakket 
rond afval dat we op 25 maart 2019 lanceerden. Het pakket 
werd ontworpen voor leerlingen uit het eerste en tweede 
leerjaar basisonderwijs. Jong geleerd is immers oud gedaan.

Opgeruimd 
staat netjes! 
Limburg.net lanceert 
een lessenpakket voor de 
eerste graad basisschool 

Uitgebreid 
educatief 
aanbod
Limburg.net vindt 
het belangrijk dat 
iedereen, van jong 
tot oud, bijdraagt 
aan een afvalarmer 
Limburg. Daarom 
ontwikkelden we 
heel wat educatieve 
pakketten en didac-
tisch materiaal voor 
alle leeftijden. 

Check limburg.net
/ scholen voor een 
volledig overzicht.

LIMBURG.NET LOST OP

Voor de ontwikkeling van het pakket 
werkte Limburg.net samen met de 
onderwijsafdeling van hogeschool PXL 
en GoodPlanet. Deze laatste verzorgt 
ook de workshops in de scholen.

bruikt of zelfgemaakt speelgoed is het 
net zo plezierig ravotten!

iedereen, van jong 
tot oud, bijdraagt 
aan een afvalarmer 
Limburg. Daarom 
ontwikkelden we 
heel wat educatieve 
pakketten en didac-
tisch materiaal voor 
alle leeftijden. 

Wilt u meer info over deze labels? 
Surf naar de website www.labelinfo.be. 
U vindt er ook van een heleboel andere 
duurzaamheids labels de betekenis terug.

Welke betekenis 
hebben labels op 
verpakkingen?
Ontcijfer de labels
Op veel verpakkingen staan 
duurzaamheidslabels. Weet u 
wat ze juist betekenen? 

‘Opgeruimd staat netjes’. Zo heet het nieuwe lessenpakket 

Opgeruimd 
staat netjes! 
Limburg.net lanceert 
een lessenpakket voor de 
eerste graad basisschool 

Welke betekenis
hebben labels op 
verpakkingen?
Ontcijfer de labels
Op veel verpakkingen staan 
duurzaamheidslabels. Weet u 
wat ze juist betekenen? 

Het officiële EU Ecolabel garandeert een milieuvriendelijke productie. 
Alle producten en diensten met ‘de Bloem’ zijn door onafhankelijke instanties 
gecontroleerd op het naleven van de strenge milieucriteria.

Het Groene Punt-logo geeft aan dat de producent een bijdrage betaalt aan Fost Plus om de 
selectieve inzameling en recyclage van het product te organiseren. Dit symbool betekent niet 
dat het product recycleerbaar is, uit gerecycleerd materiaal bestaat of milieuvriendelijk is.

Verpakkingen met een Möbiusloop kunnen gerecycleerd worden of bestaan uit gerecycleerd 
materiaal. Het logo mag vrij gebruikt worden, er is namelijk geen controle op. Staat er een % 
bij? Dan bevat de verpakking product voor X% gerecycleerd papier.

Een lege verpakking met het statiegeldsymbool brengt u terug naar de winkel. Bovendien 
krijgt u het geld dat u voor de verpakking heeft betaald terug.

De internationale labels FSC en PEFC, beiden van toepassing op hout en papier, 
garanderen dat het papier gemaakt is van bomen uit een duurzaam beheerd bos.

De plastic identificatie code geeft aan uit welke soort plastic het product gemaakt is. 
Het logo geeft geen informatie over de recycleerbaarheid van het product. Er is geen 
controle op het gebruik van het symbool.

1

PET/PETE

4

LDPE

7

OTHER

2

HDPE

5

PP

3

PVC/V

6

PS

Geen enkel label geeft informatie over hoe een product gesorteerd moet worden.



Een nieuwe 
raad van bestuur
In gesprek met de aftredende 
en nieuwe voorzitter

Wat waren de belangrijkste 
uitdagingen toen u aantrad in 2012? 
Walter Cremers: “De gemeenten 
vroegen naar een duidelijke afrekening 
voor de inwoners. 89% van de gezinnen 
ontvangt nu een afval belasting recht-
streeks van Limburg.net. Een andere 
uitdaging was het verder uitrollen 
van onze recyclageparken over heel 
Limburg. In dichtbevolkte gebieden 
installeerden we ook ondergrondse con-
tainers. Ten slotte werd er met Optimo 
ook een innovatieve inzamel methode 
onderzocht en getest. De uitrol is nu 
een belangrijke volgende stap.”

Op 27 maart 2019 trad de nieuwe raad van bestuur van 
Limburg.net in werking. Met Luc Wouters staat er ook 
een nieuwe voorzitter aan het roer. We nodigden hem 
samen met de aftredende voorzitter Walter Cremers 
uit voor een gesprek over verleden en toekomst.

LIMBURG.NET BLIJFT 
INNOVATIE HOOG IN 
HAAR VAANDEL DRAGEN 
In april 2016 startte in 
Lommel het proefproject 
Optimo, waarbij 1 afvalwa-
gen op 1 dag verschillende 
afvalsoorten ophaalt. 
De afvalsoorten worden 
ingezameld en gesorteerd 
in verschillend gekleurde 
zakken. Uit de eerste resul-
taten blijkt dat 95% van 
de inwoners tevreden is en 
niet meer wil terugkeren 
naar het oude systeem. 

SAMEN NADENKEN 
OVER AFVALBELEID 

Om de afgelopen 6 jaar te evalueren en 

nieuwe ideeën te verzamelen, nodigde 

Limburg.net op 10 december 2018 al 

haar gemeenten en partners uit op 

een ‘Visiedag’. Een inspiratievolle dag! 

De resultaten werden verwerkt 

in het nieuwe beleidsplan.

Welke goede raad zou u uw 
opvolger meegeven?
Walter Cremers: “Afvalinzameling en 
-verwerking is afhankelijk van heel 
wat factoren. Het is cruciaal om met 
Limburg.net zelf de touwtjes in handen 
te houden. De relatie met Bionerga is in 
dat opzicht erg belangrijk, net als een 
goede verstandhouding met gemeen-
ten en inwoners.”
Luc Wouters: “Walter was daar erg 
sterk in: ruime aandacht geven aan de 
input die vanuit de gemeente komt en 
de verbinding met de inwoners.”

De structuur van de intercommuna-
les is grondig veranderd, met een 
kleinere raad van bestuur. Hoe kijkt 
u hiernaar als nieuwe voorzitter?
Luc Wouters: “Dat is een uitdaging 
die we zullen moeten aangaan. Als 
intercommunale werken we voor alle 
inwoners van Limburg en Diest, en 
dan is het belangrijk dat we in elke 
gemeente een aanspreekpunt hebben 
dat voelt wat er leeft.”

Wat zijn de grote maatschappelijke 
uitdagingen op gebied van afval-
inzameling en -verwerking? 
Luc Wouters: “Zwerfvuil blijft een 
belangrijk punt. Vandaag kan je boven-
dien niet langs het klimaatverhaal. 
Ook Limburg.net is daarmee bezig: we 
werken zoveel mogelijk klimaat neutraal 
en zijn steeds op zoek naar de meest 
efficiënte inzamelmethodes.”

Walter Cremers: “Voor elk nieuw 
systeem moeten alle elementen 
getoetst worden naar klimaatneutra-
liteit, dat hebben we met Optimo ook 
steeds geprobeerd.”

Waar moet Limburg.net in 2030 staan?
Luc Wouters: “In de toekomst moet de 
afvalinzameling zo eenvormig moge-
lijk gebeuren, aan de laagst mogelijke 
kostprijs. We moeten ook anders gaan 
denken over afval, ik zou die term 
zelfs helemaal willen vermijden. De 
ingezamelde afvalsoorten moeten we 
namelijk als grondstoffen hergebrui-
ken, we moeten dus nog meer kijken 
naar recyclage. De toekomstige tech-
nologie gaat hiervoor kansen geven om 
dat nog meer te doen dan vandaag.”

WALTER CREMERS
Aftredende voorzitter 
van de raad van bestuur

LUC WOUTERS
Nieuwe voorzitter van 

de raad van bestuur

LIMBURG.NET
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95%



Surf naar magazine.limburg.net/
straatnet2019 en bekijk de 

beelden van straat.net.

Al sinds 2009 organiseert 
Limburg.net samen met de gemeen-
ten en met de steun van Ovam de 
zwerfvuilactie straat.net. Dit jaar vond 
straat.net al voor de 11de keer plaats. 
Maar liefst 24.000 vrijwilligers van 
187 scholen en 611 verenigingen 
staken het vierde weekend van 
maart de handen uit de mouwen om 
1.000 kilometer straten en bermen 
schoon te maken. Ten opzichte van 
2018 gingen er dit jaar 6.000 extra 
deelnemers op pad om zwerfvuil 
te ruimen. Een pluim voor alle 
deelnemers!

14

Straat.net

24.000 vrijwilligers 
ruimen zwerfvuil langs 
Limburgse wegen op

Afval op straat werpen kan niet. Het is 
slecht voor dier en milieu. Toch belandt 

er vaak zwerfvuil langs onze straten. 
Daarom trokken op 22, 23 en 24 maart 

vrijwilligers de straat op, gewapend met 
afvalzakken en ander opruimmateriaal. 

TERUGBLIK

15

9.000 CO2-bomen aan 
Kasteeldreef in Dilsen-Stokkem
Eind februari plantte Limburg.net samen met BOS+ 
zo’n 5 hectare nieuw CO2-bos aan in Dilsen-Stokkem. 
62 kinderen van Vrije Basisschool De Twinkelaar 
hielpen een handje met het aanplanten. Met het 
nieuwe bos zorgt Limburg.net niet alleen voor een 
CO2-reductie, maar ook voor een habitat voor de 
zangvogel grauwe klauwier en de boom kikker. 

Maak een 
Mijn Limburg.net-account
Via een account op Mijn Limburg.net krijgt u 
een heldere kijk op uw afvalsituatie. Informatie 
over uw afvalprofiel, huis-aan-huis-ophalingen, 
parkbezoeken, betalingen en quota: u vindt het 
allemaal terug in de beschermde online om  geving. 
Heeft u nog geen account? Surf naar onze 
website en maak er een aan!

KORTJES

Eerste milieu-
vriendelijke ophaal-
wagen in Limburg
Sinds half maart rijdt de eerste afvalwa-
gen op CNG (compressed natural gas) in 
Limburg rond. Deze nieuwe wagen stoot 
95% minder fijnstof uit ten opzichte 
van een dieselwagen en tot 50% minder 
koolstofmonoxide en stikstofoxide. Deze 
investering draagt bij aan de doelstelling 
van Limburg.net om de milieueffecten 
van het inzamelen en verwerken van het 
afval zoveel mogelijk te neutraliseren.

Mijn Limburg.net-account
Maak een 
Mijn Limburg.net-account
Maak een 
Mijn Limburg.net-account

Kippenactie 
2019: haal een 

afvalverwerker in huis
Een kip kan op jaarbasis zo’n 50 kg afval verwer-

ken. Dit jaar kan u op twee manieren voordelig één 
of meerdere kippen in huis halen. U kan online 6,25 

LimbU-punten inruilen voor een bon. Wie een vorming 
over het houden van kippen bijwoont, heeft ook recht 

op een bon. Bij één van de deelnemende handelaars 
kan u uw bon inruilen tegen een mooie scharrelkip.

Ga naar www.limburg.net/
kippenactie voor meer 

info over de actie.

Ga naar www.limburg.net 
en maak je eigen Limburg.net-
account

Kippenactie 
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7 tips
voor 

gezonde 
compost

Thuiscomposteren 
is niet alleen goed 

voor het milieu, eens 
u de kneepjes kent, 

spaart u al gauw heel 
wat tijd én geld uit.

1  Start in het voor-
jaar, de zomer of de 
herfst. De huidige 
periode is dus ideaal.

2  Breng het organisch 
materiaal zo vers moge-
lijk op de composthoop.

3  Voeg geen te grof 
materiaal toe.

4  Meng het materiaal 
steeds. Zo zorgt u voor 
homogeen compost. 

5  Pas op met te grote 
hoeveelheden. Spora-
disch kleine hoeveelheden 
toevoegen is beter dan 
te veel ineens.

6  Hou een oogje in het 
zeil: het proces op de 
composthoop verloopt 
sneller dan in de natuur.

7  Zorg ervoor dat de 
compost hoop steeds 
droog is. Groenten- en 
fruitresten zorgen al vlug 
voor een vochtige stapel, 
vermijd dit door er droge 
materialen (zoals karton-
nen eierdoosjes) onder 
te mengen of gebruik 
een beluchtingsstok.

Het zwarte goud van de tuin

Verbeter uw 
bodem met 
compost 
Compost is een grondstof die bestaat uit 
plantaardige resten zoals groenten, fruit-
schillen, grasmaaisel, bladeren en snoeihout. 
Het is de ideale bodem verbeteraar die u een-
voudig zelf maakt of voor een kleine prijs 
aankoopt. Zo blijft uw grond gezond en geniet 
u nog meer van uw tuin.

Waarvoor kan u compost gebruiken?
• Bij de aanleg van een nieuw 

gazon zorgt compost ervoor 
dat de bodem goed gevoed is. 

• Leg wat compost bovenop 
een geplante bloembol en 
u heeft gegarandeerd en 
kleurrijke tuin in de zomer. 
Bloembollen voor de zomer 
plant u best eind april.

• Compost toevoegen aan 
een bloembak of -pot zorgt 
ervoor dat de grond minder 
snel uitdroogt.

• Bij het planten van bomen en 
struiken met diepe wortels 
strooit u best wat compost 
in het plantgat. Zo zullen de 
planten niet alleen sneller 
aanslaan, maar krijgen ze ook 
een basis bemesting op lange 
termijn en een verhoogde 
waterreserve.

• Compost is een heel goede 
basisbemesting voor uw 
moestuin.

• Compost is een goede 
mulchlaag tussen de vaste 
planten die het hele jaar in 
de tuin staan.

• Ook fruitbomen varen 
wel met compost. Een 
mulchlaag van compost 
absorbeert in de lente-
maanden voldoende warmte 
tijdens de dag, waardoor het 
risico op bloesemschade 
door nachtvorst verkleint.

• Basilicum, bieslook, dille, 
laurier, koriander, munt, 
dragon, peterselie: deze 
kruiden zijn verzot op 
compost. Meng bij de 
beplanting 20% compost in 
de pot of het plantgat.

Op de Limburg.net-recyclageparken kunt u tegen het voor delige tarief 
van 0,01 euro/kg compost in bulk aankopen. U schept de compost 
zelf op. Wanneer u in april Vlaco-compost aankoopt, verwent u 
bovendien niet alleen uw bodem maar ook uw handen: u krijgt 
gratis tuinhandschoenen zolang de voorraad strekt!
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Bezoek magazine/limburg.net
/compost en zie hoe ook jij kan 
leren composteren.

Hoe maakt u compost? 
U hoeft eigenlijk weinig te doen. Allerhande micro- organismen en 
kleine ongewervelden doen het werk voor u. Hiervoor hebben ze 
maar drie dingen nodig: voedsel, vocht en lucht. 

DOSSIER COMPOSTEREN



"Een nieuwe groene fles kan 
gemaakt worden uit 90% 
gerecycleerde scherven, 

zonder enige afbreuk te doen 
aan vorm, kleur en kwaliteit."

Wat gebeurt 
er met glas?
De best gerecycleerde 
afvalsoort
Gekleurd en wit glas brengt u binnen 
op het recyclagepark of deponeert u in 
de glasbollen. Maar weet u ook hoe het 
recyclageproces daarna verloopt?
Glas leent zich perfect voor recyclage. Het kan 
einde loos opnieuw gesmolten en gerecycleerd 
worden, zonder kwaliteitsverlies. Volgens een 
recente studie van Recover wordt 95% van het 
geproduceerde glas ook gerecycleerd. 

Stap voor stap naar hergebruikt glas
1  Ophaalwagens ledigen de glascontainers en 

brengen het glas naar het recyclagebedrijf. 

2  Het ingezamelde glas wordt gezuiverd en 
verbrijzeld tot diverse soorten glasscherven.

3  De gerecycleerde scherven worden afgevoerd 
naar een glasproducent. Die gebruikt de 
scherven in de plaats van ruwe grondstoffen.

Ga naar magazine.limburg.net/glas en 
kom te weten waarom glas helemaal 
leeg moet zijn voor je het recycleert.

WAT MAG WEL EN 
NIET BIJ GLAS?
Holglas zijn transparante glazen 
flessen, bokalen en flacons. 
Niet toegelaten zijn 
hittebestendig glas (bijv. 
ovenschotels en kookplaten), 
porselein en aardewerk, stenen 
flessen en kruiken, opaalglas 
en kristal, vlak glas zoals ruiten 
en spiegels, en tl-lampen.
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Leer op magazine.limburg.net/lente 
hoe je zelf je poetsmiddelen maakt.

LENTESCHOONMAAKWAT GEBEURT ER MET

Minder is beter
Kies enkel voor produc-
ten die u echt nodig hebt, 
en laat u niet verleiden 
om een heel schoon-
maakarsenaal in te slaan. 
Ook door de dosering 
te verlagen, spaart u 
uit. Vaak lukt hetzelfde 
poetswerkje even goed 
met minder product.

Een schoon huis 
én een schone 
vuilnisbak
Maak zelf afvalarme 
poetsproducten
Met de lente in het vooruitzicht loert 
ook de jaarlijkse lenteschoonmaak om 
de hoek. Maar met de verpakkingen van 
poetsproducten zit de vuilbak al snel 
vol. Hoe kan u het beter doen?

Bicarbonaat: een onmis-
baar poetswonder
Een afvoer ontstoppen, 
aanslag uit de micro-
golfoven of douche 
verwijderen, het toilet 
reinigen, sneakers weer 
wit maken, zilver laten 
blinken en nog veel 
meer: er is weinig wat 
bicarbonaat niet aankan. 
Bovendien is het ook nog 
eens biologisch afbreek-
baar en mild voor het 
milieu.

Maak zelf een 
allesreiniger 
Meng 1 theelepel afwas-
middel met het halve 
liter water in een plan-
tenspuit. Even schudden 
en klaar! Handig voor 
dagelijks gebruik.

Schone ramen met azijn
Meng azijn met heet 
water voor streeploos 
schone ramen. Azijn is 
bovendien ook hét wapen 
tegen kalk: leg een 
doekje gedrenkt in azijn 
op een kraan of tegels 
met kalkaanslag, laat het 
een paar uur inwerken en 
spoel na met lauw water.

SODA



BON voor een herbruikbare tas op de Radio 2 Tuindag. 
Die vindt plaats op 1 mei in Bokrijk van 8u. tot 18u. 

Voornaam:    Naam:

Straat + Nr: 

Postcode:    Gemeente:

Email:

 Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken in kader van deze actie.
Voorwaarden: Eén bon per gezin. 

Geldig op 1 mei en zolang de voorraad strekt.

Haal de gratis herbruikbare 
Limburg.net-tas in huis.

Op de Radio 2 Tuindag in Bokrijk 
op 1 mei gaat Afvalvrij mei van 
start. Kom langs, maak live mee 
hoe radio gemaakt wordt, en 
laat u inspireren. Kom zeker ook 
langs bij de Limburg.net-stand. 
In ruil voor onderstaande bon 
ontvangt u een herbruikbare tas. 
Zo trapt u Afvalvrij mei goed af. 

Wat moet u doen?
• Vul de bon onderaan deze 

pagina in en knip deze uit.
• Breng de bon op 1 mei mee naar 

de Radio 2 Tuindag in Bokrijk.
• Bezoek de Limburg.net-stand 

en ruil de bon in voor een 
gratis herbruikbare tas.

1 MEI BOKRIJK: DE RADIO 2 TUINDAG


