
Racing Genk zal nog niet 
onmiddellijk de Champions 
League winnen, maar als het om 
sorteren gaat, draait Limburg en 
Diest mee op het allerhoogste 
niveau. Sterker nog, we zijn de 
onbetwiste nummer één. De 
gescheiden afvalinzameling in 
Vlaanderen is al een model voor 
Europa, maar zelfs binnen onze 

topregio halen de Limburgse 
sorteerders (77 %) het met vlag 
en wimpel van Oost-Vlaanderen 
(72 %) en West-Vlaanderen (69 %). 
Omdat we echte kampioenen zijn, 
willen we de volgende jaren nog 
beter presteren. 

Limburg.net doet er alles aan 
om u te helpen. Op de pagina’s 4 

en 5 vindt u een handig over-
zicht van de meest gemaakte 
sorteerfouten. We vertellen u 
ook hoe u groene frietjes bakt 
(pagina 2). Op pagina 6 gaan 
wij dieper in op de website van 
Limburg.net. Veel leesplezier 
en geniet van uw titel. En denk 
eraan: echte kampioenen blijven 
trainen!

Leuke spelletjes en een strip voor onze tuinkabouters
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En de Oscar gaat naar… u!

Limburg is
sorteerkampioen
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10
sorteertips

Sorteren met
Limburg.net

        Limburg wordt 

  wereldkampioen 
                RECYCLEREN

TRAININGSSCHEMA
• Maak uw fl essen en bokalen eerst leeg 
      vooraleer u ze in de glasbol werpt.
• Hittebestendig glas, zoals ovenschalen  
 horen niet thuis in de glasbol. 
• Sorteer het glas naar kleur: wit bij wit, 
      gekleurd bij gekleurd.    
• Laat geen plastic zakken of dozen   
 achter bij de glasbol. 
• Surf voor meer info naar 
 www.limburg.net of
 www.fostplus.be

p. 6
Sorteren metSorteren met
Limburg.net

Kris Winters
Olympisch kampioen 100 m vrije slag



Bak uw frietjes groen
FRITUUROLIE RECYCLEREN = CO2-UITSTOOT REDUCEREN

Van frituurolie tot biodiesel
Valorfrit, de vzw die de plantaardige en dierlijke oliën 
volgt van de wieg tot de kist, houdt de cijfers bij. In 
2010 werd er in België 27 590 ton gebruikte frituur-
olie of -vet binnengebracht. De ambitie? De olie een 
nieuw leven schenken.

• De overgrote meerderheid, circa 90 %, wordt 
verwerkt tot biodiesel.

• 1 % wordt verwerkt in producten zoals pershout, 
plastiek, industriële zepen en smeermiddelen.

• Ongeveer 9 % wordt verbrand. Ook deze olie 
gaat niet verloren, want de verbranding wekt 
groene stroom en nuttige warmte op.

Niet alleen uw frituurolie wordt gerecycleerd. Ook 
vetten, fondueolie en afvalproducten van professio-
nals kunnen verwerkt en hergebruikt worden.

Vettige boel? 
Niet met deze tips
Frituurolie of -vet naar het recyclagepark bren-
gen is niet de prettigste klus. Vier slimme tips 
om vetvlekken, gesmolten � essen en andere 
milde vormen van rampspoed te vermijden:

• Laat uw frituurolie eerst afkoelen. Volledig 
koud hoeft niet: een temperatuur van min-
der dan 40 °C volstaat. 

• Giet nu de olie over in een, geschikte plastic 
� es, bij voorkeur een doorzichtige � es of de 
originele verpakking.

Geloosde frituurolie: een sluipend gif
Gebruikte frituurolie of -vet komt niet altijd in het recyclagepark terecht. Zo 
durft dit goedje al eens in een gootsteen, toilet of riool te belanden. Zelfs 
in de eigen tuin giet men al eens frituurolie uit. Dit lijkt de gemakkelijkste 
oplossing. Maar schijn bedriegt. Terwijl u zich van geen kwaad bewust bent, 
raken de afvoerbuizen bij u thuis verstopt, stijgt het risico op waterlekken 
en raakt de bodem vervuild. Als u echt pech heeft, wordt zelfs de grondwa-
terlaag aangetast. Geloosde frituurolie is dus een sluipend gif.

Wat is biodiesel?
• Biodiesel wordt gemaakt uit hernieuwbare pro-

ducten zoals plantaardige oliën of dierlijke vetten 
en onderscheidt zich van gewone diesel, die wordt 
verkregen uit aardolie.

• Aan de pomp tankt u geen 100 % biodiesel, maar 
een mengsel van gewone diesel en biodiesel. De 
benaming geeft aan hoeveel bio de diesel bevat. 
B5 betekent 5 % biodiesel en B20 staat voor 20 %. 
Pure biodiesel is dus B100. 

• De EU heeft haar lidstaten begin 2007 verplicht om 
in 2020 een biobrandstofaandeel van 10 % te ha-
len. Het gaat om zowel biodiesel als de bio-variant 
van gewone benzine (bio-ethanol).

• Alle diesel vervangen door 100 % biodiesel is niet 
haalbaar. We beschikken over te weinig gerecy-
cleerde grondsto� en zoals frituurolie en produce-
ren te weinig grondsto� en zoals koolzaadolie. Om 
heel België van biodiesel te voorzien, zouden we 
gigantische koolzaadvelden moeten aanplanten.

• Het voorzetsel ‘bio’ is nogal misleidend omdat 
de productie van biobrandsto� en veel energie 
verbruikt. Algemeen wordt aangenomen dat 
biobrandsto� en 30 % minder CO2 uitstoten dan 
gewone brandsto� en.

Hoe wordt frituurolie 
brandstof?
We horen het u al denken: waarom giet ik niet 
gewoon wat gebruikte frituurolie in mijn benzine-
tank? Jammer genoeg kunt u uw frituurolie niet 
rechtstreeks in de brandstoftank van uw wagen 
gieten. De olie moet eerst een chemisch proces 
doorlopen voor ze met diesel kan worden ver-
mengd. Volgt u even mee?

• De verwerking kan pas beginnen nadat de olie 
of het vet gezuiverd is.

• Vervolgens voegt men chemische stoff en toe 
aan de frituurolie: methanol (een soort alcohol) 
en een katalysator zoals natriumhydroxide.

• De toegevoegde stoff en veroorzaken een che-
mische reactie. Daarbij wordt de plantaardige 
olie gescheiden van sto� en zoals glycerine (een 
soort alcohol) en zepen.

• De plantaardige olie is nu gezuiverd en klaar om 
vermengd te worden met gewone diesel. 

De Belg en zijn frietjes: het blijft een onafscheidelijke combinatie. We staan er 
niet vaak bij stil, maar voor al die frietjes is er heel wat frituurolie of -vet nodig. 
De impact van uw feestmaal krimpt al � ink als u de gebruikte frituurolie naar het 
recyclagepark brengt. Een Limburgs gezin zamelde in 2010 gemiddeld 3,61 kg 
gebruikte frituurvetten en -oliën in. Opgeruimd staat netjes. Maar wat gebeurt er 
nu precies met die gebruikte frituurolie? Wordt het ondergronds gestockeerd in 
grote vaten? Is er een grote verdwijntruc? Niet bepaald: de olie begint een nieuw, 
klimaatvriendelijk leven als biodiesel.

• Bang dat het een smeerboel wordt in de keu-
ken? Gebruik dan een trechter bij het overgie-
ten voor een vlekkeloos resultaat.

• Zorg ervoor dat de fl es goed afgesloten is.

BETER OLIE
RECYCLEREN DAN
MAÏS TELEN
Biodiesel op basis van 
gebruikte frituurolie of 
-vet is milieuvriendelijker 
dan biodiesel van geteel-
de gewassen. Recyclage 
herwaardeert afgedankte 
producten - afval - en 
vereist geen productie 
van nieuwe grondsto� en. 
In plaats van te produce-
ren hergebruiken we, en 
dat veroorzaakt minder 
CO2-uitstoot.  

Rond biodiesel op basis 
van grondsto� en zoals 
maïs woedt een ethische 
discussie. Het gaat im-
mers om grondsto� en 
die ook als menselijke 
voeding dienen.
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Het is o�  cieel: de 
Limburgers waren 
in 2010 de beste 
sorteerders van 
Vlaanderen. Een 
prachtige prestatie: 
77 % van al het 
huishoudelijk afval 
in Limburg en Diest 

wordt selectief ingezameld. Een resultaat 
waar we met z’n allen � er op mogen zijn. Bij 
Limburg.net zijn we uiteraard heel trots op dit 
resultaat.

Kan het nog beter? Natuurlijk! We moeten 
onze kampioenstitel niet enkel in stand 
houden, maar ook versterken. Op de pagina’s  
4 en 5 geven we u een overzicht van de meest 
gemaakte sorteerfouten. En uiteraard hoe u 
ze kan vermijden. Met deze Nette Krant willen 
we u ook meer vertellen over het waarom. 
Waarom moet ik mijn gebruikte frituurolie 
in een � es gieten en naar het recyclagepark 
brengen? Waarom mogen er geen scherpe 
voorwerpen in de huisvuilzak? En waarom 
mogen er geen plastic botervlootjes bij het 
pmd?

Maar laat ons bovenal niet vergeten: sorteren 
is zilver, voorkomen is goud.

Veel leesplezier

Hubert Brouns
Voorzitter Limburg.net

Sorteert
u mee?

Het beroep van vuilnisman houdt nog te vaak ver-
borgen risico’s in. Elk scherp voorwerp dat u in de 
vuilniszak gooit, vormt een bedreiging. Om snel en 
e�  ciënt te kunnen werken, grijpen de vuilnismannen 
de zakken stevig beet. Scheermesjes, gloeilampen of 
scherven gaan door het plastic heen en veroorzaken 
lelijke wonden, niet alleen aan de handen, maar ook 
aan het bovenlichaam of het gelaat. Alleen een harnas 
zou genoeg bescherming bieden. De slimmere oplos-
sing is om niet de vuilnismannen in te pakken, maar 
de scherpe voorwerpen. Wikkel ze in krantenpapier 
en kleef het pakje dicht. U mag mesjes, scherven en 
gloeilampen wel degelijk meegeven met het huis-
vuil, maar doe het veilig. Hou zeker ook het gewicht 
van uw vuilniszak in de gaten. Uw vuilnisman zal u 
dankbaar zijn. En u vermijdt dat uw vuilniszak scheurt 
terwijl u hem zelf naar buiten draagt.

Houd uw brievenbus eind december in de gaten, want de nieuwe afvalka-
lender is onderweg. Hang hem op een goed zichtbare plek in de keuken, 
de garage of de bergruimte en u weet altijd wanneer de volgende opha-
ling plaatsvindt. Naast de papieren versie is er ook de digitale. Surf naar 
de website van Limburg.net en geef de naam van uw straat en uw ge-
meente in en u krijgt een gepersonaliseerd overzicht van de ophaaldagen 
in uw straat.  

Verdien proper geld 
met Straat.net 
Hijs u in uw � uohesje, trek uw handschoenen aan en wapen u met grijper, 
veger en blik, want de zwerfvuilbrigade van Straat.net rukt weer uit. Althans 
als u, net zoals de voorbije jaren, massaal de handen uit de mouwen steekt. 
Dit jaar vindt de actie plaats op 9, 10 en 11 maart 2012. De formule is 
intussen bekend. Voor elke opgeruimde kilometer beloont Limburg.net u 
met 15 euro. Straat.net is zonder twijfel de leukste en nuttigste manier om 
het budget van uw school, vereniging of vriendenkring te spijzen. Inschrijven 
kan u enkel bij uw gemeente- of stadsbestuur. Meer informatie over deze 
actie volgt binnenkort.

Op 16 september werd in de Nachtegaalstraat in Neerpelt de 
zevende volkstuin van Limburg o�  cieel geopend. D’n Goeien 
Oard groepeert 21 moestuintjes en beschikt verder nog over 
een composttoilet, een kippenren en een kleine bijenhal. De 
enthousiaste tuinders hebben alvast hun wintergroenten geplant en dankzij het 
advies van Velt konden ze dat zo ecologisch mogelijk doen. Er worden geen pesticiden 
gebruikt en het tuinafval wordt tot een minimum beperkt. Velt is niet de enige 
drijvende kracht achter deze ecologische volkstuin. Limburg.net, het provinciebestuur 
en de Limburgse steden en gemeenten hebben samen de schouders gezet onder 
Limburg Eco.logisch, en de heropleving van de Limburgse volkstuintjes is een mooi 
resultaat van deze samenwerking. Het project heeft ook de belangstelling van de 
Vlaamse overheid gewekt. Eind september bracht de kabinetschef van minister-
president Kris Peeters een werkbezoek aan de nieuwe volkstuin van Neerpelt. 
Limburg, zo blijkt, is de trendsetter in ecologisch volkstuinieren.

Limburg leert Vlaanderen 
(volks)tuinieren

Taxusinzameling van
Limburg.net zeer succesvol

Gespot: de nieuwe
afvalkalender

Limburg.net organiseerde dit jaar opnieuw een 
taxusinzameling tegen kanker. De actie, die tijdens 
de zomermaanden liep, kende ook deze keer een 
groot succes. In de recyclageparken van Limburg.net 
en de gemeenten werd maar liefst 105 614 kilogram 
taxus binnengebracht. Hartelijk dank aan alle taxus-
inzamelaars die deze actie mogelijk maakten. Hun 
inspanning had een dubbel rendement. De � rma 
Stolk Medicinal Plants bv verwerkt het snoeisel in 
een medicijn tegen kanker en betaalde er 50 euro 
per kilogram voor, of een totaalbedrag van 26 000 
euro. Limburg.net doneerde deze opbrengst aan de
vzw Kleine Prins en het Inloophuis, twee organisaties 
die zich inzetten voor (gewezen) kankerpatiënten en 
hun families. Uw taxussnoeisel is dus veel meer dan 
groenafval. In de strijd tegen kanker is het twee keer 
zijn gewicht in goud waard!

Wees zacht voor onze 
vuilnismannen

Scholenaanbod
Lagere en middelbare scholen kunnen nog steeds inschrijven voor onze gratis afvallessen van LABO en 
Da’s Proper. Het zijn pedagogisch onderbouwde vormingen waarbij aan de kinderen geleerd wordt op 
een onbevooroordeelde manier om te gaan met afval in al zijn vormen. De educatieve medewerkers ko-
men in de school zelf de lessen geven, makkelijker kan niet. Kijk snel op www.limburg.net onder ‘Scholen-
aanbod’ om in te schrijven.
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Echte kampioenen willen  hogerop
10 TIPS OM NOG BETER TE SORTEREN

Het is nu o�  cieel: de Limburgers en Diestenaren zijn de beste 
sorteerders van Vlaanderen. Maar liefst 77 % van het huishoude-
lijke afval uit het werkingsgebied van Limburg.net wordt selec-
tief  ingezameld. Een topscore, maar echte kampioenen rusten 
niet op hun lauweren. We kunnen de adem van Oost-Vlaanderen 
al bijna in onze nek voelen: daar wordt 72 % van het huishoude-
lijk afval gesorteerd. Tijd voor een update van ons trainingssche-
ma. We geven u een overzicht van de 10 meest voorkomende 
sorteerfouten en hoe u ze kunt voorkomen.

Een lijst van tien fouten betekent helemaal niet dat we 
slecht presteren. België is zelfs Europese koploper in het 
sorteren en recycleren van huishoudelijke verpakkingen. 
Zo werd 91,5 % van de huishoudelijke verpakkingen die 
in 2010 in ons land op de markt kwamen gerecycleerd. 
Zo hielden we met zijn allen 860 000 ton CO2 uit de 
atmosfeer. Een prachtresultaat waaraan u bijdroeg door 
gedreven te sorteren. Limburg.net kon 77 % van het 
huishoudelijk afval selectief ophalen en liet Oost-Vlaan-
deren (72 %) en West-Vlaanderen (69 %) ver achter zich. 
Kan het nog beter? Natuurlijk! We zetten de 10 meest 
voorkomende sorteerfouten op een rijtje en vertellen u 
er in één klap bij hoe u ze kunt vermijden.

 FOUT 1: ANDER PLASTIC DAN FLESSEN EN
 FLACONS IN DE PMD-ZAK

De M staat voor ‘metaal’ en de D voor ‘drankkartons’. Maar 
de P uit pmd staat in tegenstelling tot wat de meeste 
mensen denken niet voor ‘plastic’, maar voor ‘plastic fl es-
sen en � acons’. Alles wat geen plastic � essen of � acons 
is, zoals botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic zakken 
en plastic folie, horen daar dus niet bij. Ze bestaan uit 
plasticsoorten die moeilijk af te zetten zijn op de recycla-
gemarkt. Conclusie: plastic � essen en � acons is het enige 
plastic dat voor de blauwe pmd-zak bestemd is! 

 HOE HOORT HET DAN WEL? 

Sorteer uw botervlootjes en yoghurtpotjes en gooi ze in 
container kunststo� en in uw recyclagepark. Als er geen 
container kunststo� en op uw recyclagepark staat, gooit 
u ze bij het huisvuil. 

 FOUT 2: ALUMINIUMFOLIE    
 IN DE PMD-ZAK

Aluminiumfolie is � interdun. Zo dun zelfs dat het in de 
smeltovens onmiddellijk zal verbranden in plaats van 
te smelten. Metalen verpakkingen die wel bij het pmd 
mogen, zijn bijvoorbeeld lege aluminiumschaaltjes 
van bijvoorbeeld lasagne. Deze schaaltjes zijn wel dik 
genoeg en kunnen gesmolten en dus gerecycleerd wor-
den. Conclusie: schaaltjes zijn recycleerbaar, folie niet. 

 HOE HOORT HET DAN WEL? 

Aluminiumfolie hoort bij het huisvuil.

 FOUT 3: AEEA HAMSTEREN

Veel mensen laten hun afgedankte elektrische of elek-
tronische apparaten (aeea) stof vergaren in hun kelder 
of op zolder in plaats van ze in te leveren. Zo ontzegt 
u de aeea een tweede leven als gerecycleerd product 
en worden er onnodig grondsto� en verspild voor de 
aanmaak van nieuwe producten.

 HOE HOORT HET DAN WEL? 

Breng aeea binnen in het recyclagepark, bij de kringwin-
kel of bij een verdeler van elektrische en elektronische 
apparaten.

 FOUT 4: PIEPSCHUIM BIJ HET PAPIER 
 EN KARTON

Piepschuim komt vaak samen met karton. Maar zodra 
u de nieuwe computer of ko�  ezet hebt uitgepakt, 
scheiden de wegen. Piepschuim is immers kunststof, en 
kunststof kan niet samen met papier en karton gerecy-
cleerd worden. 

 FOUT 2: ALUMINIUMFOLIE    
 IN DE PMD-ZAK

 FOUT 3: AEEA HAMSTEREN

 FOUT 4: PIEPSCHUIM BIJ HET PAPIER 
 EN KARTON

 FOUT 1: ANDER PLASTIC DAN FLESSEN EN
 FLACONS IN DE PMD-ZAK

 HOE HOORT HET DAN WEL?  HOE HOORT HET DAN WEL? 

 HOE HOORT HET DAN WEL?  HOE HOORT HET DAN WEL? 

 HOE HOORT HET DAN WEL?  HOE HOORT HET DAN WEL? 

 Lennert Lenaerts
 Belgisch schaakkampioen klasse U14
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Echte kampioenen willen  hogerop

 HOE HOORT HET DAN WEL? 

Zuiver piepschuim brengt u naar het recyclagepark. Op 
de meeste parken wordt deze fractie selectief ingeza-
meld. 

 FOUT 5: VERVUILD PAPIER BIJ HET PAPIER 
 EN KARTON

Gebruikte ko�  e� lters, papieren zakdoekjes of keukenrol 
horen niet bij het papier en karton. Het papier is immers 
vervuild, en de vervuiling is niet te verwijderen tijdens 
het recyclageproces. Ook nat papier bemoeilijkt het 
recyclageproces.

 HOE HOORT HET  DAN WEL? 

Gooi uw vervuild papier bij het huisvuil.

 FOUT 6: NIET-RECYCLEERBAAR AFVAL IN   
 ZAKKEN AANBIEDEN ALS GROFVUIL

U kent het wel: vol goede moed begint u aan de jaar-
lijkse schoonmaak van uw zolder, kelder of garage. Na 

een titanenstrijd blijft u achter met een hoop spullen 
die mogen worden weggegooid. Het grofvuil dan maar? 
Niet noodzakelijk. Bij grofvuil geldt de volgende regel: 
de grootte is doorslaggevend.

 HOE HOORT HET DAN WEL? 

Niet-recycleerbaar afval dat in de huisvuilzak of de grijze 
container past, biedt u aan met de veertiendaagse huis-
aan-huisophaling van huisvuil. Voor afval dat niet in de 
zak of bak past, kunt u een ophaling grofvuil aanvragen.

 FOUT 7: SPIEGELS, PORSELEIN 
 EN AARDEWERK IN DE GLASBOL

Spiegels en ander vlakglas hebben een andere chemi-
sche samenstelling dan hol verpakkingsglas. Ze smelten 
pas bij een hogere temperatuur. Als spiegels bij het ver-
pakkingsglas in de oven belanden, komen er ongesmol-
ten stukjes glas in gerecycleerde � essen terecht, wat de 
� essen broos en onbruikbaar maakt. Het probleem stelt 
zich ook met porselein en aardewerk.

 HOE HOORT HET DAN WEL? 

Spiegels en ander vlakglas gooit u in de vlakglascontai-
ner op het recyclagepark. Ook  porselein en aardewerk 
brengt u naar het recyclagepark.

 FOUT 8: FRITUUROLIE OF -VET SLECHT   
 VERPAKKEN

Op het recyclagepark geeft u uw gebruikte frituurolie 
of –vet best niet af in een ondoorzichtige verpakking. De 
verwerkers moeten gebruikte frituurolie kunnen onder-
scheiden van bijvoorbeeld motorolie. Zorg ook dat de 
� es goed afgesloten is. 

 HOE HOORT HET DAN WEL? 

Gebruik bij voorkeur een doorzichtige plastic � es of 
doos of de originele verpakking. 

 FOUT 9: SPAARLAMPEN BIJ HET HUISVUIL 
 GOOIEN

Veel mensen gooien een afgedankte spaarlamp of rook-
melder bij het huisvuil. Nochtans zijn er betere bestem-
mingen voor. Spaarlampen en � uorescentiebuizen zoals 
de tl-buis worden ook wel eens gasontladingslampen 
genoemd. Ze kunnen gevaarlijke sto� en bevatten zoals 
kwik. Uw spaarlampen sorteert u dus bij het kga op 
het recyclagepark. Verlichtingsarmaturen horen dan 
weer thuis bij het aeea op uw recyclagepark. Ook met 
uw rookmelder kunt u terecht op uw recyclagepark in 
de daarvoor speciaal voorziene vaten. Naargelang hun 
samenstelling worden ze immers anders verwerkt.    

 HOE HOORT HET DAN WEL? 

Met al deze producten kunt u terecht op uw recyclage-
park. Uw spaarlampen deponeert u bij het kga, verlich-
tingsarmaturen bij het aeea en uw rookmelder in de 
speciaal daarvoor voorziene vaten. 

 FOUT 10: KGA ONHERKENBAAR 
 VERPAKKEN

Als het product in zijn oorspronkelijke verpakking zit, 
kunnen de verwerkers het gemakkelijk herkennen. U 
maakt de opdracht een stuk moeilijker (en gevaarlijker) 
door bijvoorbeeld pesticiden in een lege water� es te 
gieten.

 HOE HOORT HET DAN WEL? 

Lever kga-afval altijd af in zijn oorspronkelijke 
verpakking.

 FOUT 5: VERVUILD PAPIER BIJ HET PAPIER 
 EN KARTON

 FOUT 6: NIET-RECYCLEERBAAR AFVAL IN   
 ZAKKEN AANBIEDEN ALS GROFVUIL

 FOUT 7: SPIEGELS, PORSELEIN 
 EN AARDEWERK IN DE GLASBOL

 FOUT 8: FRITUUROLIE OF -VET SLECHT   
 VERPAKKEN

 FOUT 9: SPAARLAMPEN BIJ HET HUISVUIL 
 GOOIEN

 FOUT 10: KGA ONHERKENBAAR 
 VERPAKKEN

 HOE HOORT HET DAN WEL?  HOE HOORT HET DAN WEL? 

 HOE HOORT HET DAN WEL?  HOE HOORT HET DAN WEL? 

 HOE HOORT HET DAN WEL?  HOE HOORT HET DAN WEL? 

 HOE HOORT HET  DAN WEL?  HOE HOORT HET  DAN WEL? 

 HOE HOORT HET DAN WEL?  HOE HOORT HET DAN WEL? 

 HOE HOORT HET DAN WEL?  HOE HOORT HET DAN WEL? 

 HOE HOORT HET DAN WEL?  HOE HOORT HET DAN WEL? 

WIST U DAT…
• … in Vlaanderen 72 % van het huishoudelijk 

afval selectief wordt ingezameld? Het cijfer 
ligt opvallend hoger dan het Europese ge-
middelde van 44 % en Limburg (77 %) steekt 
er in Vlaanderen met kop en schouders 
bovenuit. 

• … de gemiddelde hoeveelheid restafval per 
Vlaming de afgelopen 15 jaar gehalveerd 
is? Vijftien jaar geleden produceerde een 
Vlaming gemiddeld 300 kilogram restafval 
per jaar, nu nog slechts 150 kilogram. Ver-
menigvuldig met 6 200 000 Vlamingen en er 
gaat per jaar  1 miljoen ton afval minder naar 
de verbrandingsinstallatie of de stortplaats. 

• … er nog steeds Europese landen zijn waar 
nog 80 à 90 % van het afval gestort of ver-
brand wordt? 

• … Vlaamse huishoudens per jaar ongeveer 
3,2 miljoen ton afval produceren? Dat is nog 
steeds 500 kilogram per persoon. 

• … slechts 3 % van alle afgedankte gsm’s ef-
fectief wordt gerecycleerd? Mensen houden 
hun gsm vaak bij als reserve-exemplaar of 
omdat ze niet weten dat hij recycleerbaar 
is. Sorteer uw oude gsm’s bij aeea, zodat de 
edele metalen uit het toestel kunnen gerecy-
cleerd worden. 

(bron: OVAM)

MEER INFO OP:
www.betersorteren.be

www.limburg.net

de nette 
 krant
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Als het van Limburg.net afhing, verwerkten we uw 

afval meteen online. Zo ver is het nog niet, maar dat 

belet ons niet om de nieuwste technologieën uit de 

kast te halen om u het sorteren makkelijker te maken. 

Uw afvalkalender online 
en op maat 
Hebt u thuis ook zo’n prachtige papieren afvalkalender? 
Hang hem op een goed zichtbare plaats en u hoeft de 
datums van de afvalinzamelingen slechts af te lezen. 
Na een tijdje heeft u ze waarschijnlijk opgeslagen op 
uw harde schijf. Het systeem zou waterdicht zijn als het 
menselijk brein even feilloos werkte als de computer. 
Helaas is dat niet het geval. Daarom is het tijd voor een 
upgrade. De intelligente afvalkalender van Limburg.net 
zorgt dat u de afvalophaling nooit meer vergeet.

• Een afvalkalender die nooit zoek raakt? Surf naar de 
afvalkalender op de website van Limburg.net en 
voer uw gemeente en uw straat in. U krijgt meteen 
een mooi gepersonaliseerd overzicht van de ophaal-
datums in uw wijk.

• De afvalkalender kunt u bovendien importeren naar 
kalenderprogramma’s op uw pc zoals Outlook (pc), 
iCal (Mac) en Entourage. Of u kunt de maandkalender 
in pdf-formaat verzenden naar uw e-mailadres. U 
krijgt dan de ophaaldata van de gewenste maand in 
uw mailbox.

• De afvalkalender kan ook geïmporteerd worden naar 
uw gsm, pda of smartphone. Zo beschikt u altijd 
en overal over de ophaaldata in uw wijk. Voor meer 
technische details kunt u terecht op de website. 

Wedden dat u de ophaling nooit meer vergeet?

Bezoek www.limburg.net

Van aardappelschil tot zwavelzuur: 
volg de sorteergids 
Al die soorten afval. En iedere soort hoort thuis in de 
juiste zak, box of container. Allemaal te ingewikkeld, 
zegt u? Heeft u liever de sorteerregels allemaal nog eens 
op een rijtje? En wat als u nu te maken hebt met een 
‘speciaal geval’? 

• Raadpleeg de website van Limburg.net. De sorteer-
gids geeft u een overzicht van alle afvalfracties en 
van de sorteerregels. Zo kunt u rustig nalezen welke 
soorten plastic er nu in de pmd-zak mogen en wat we 
juist bedoelen met klein en gevaarlijk afval.

• De website bevat ook een handig Afval-ABC, dat raad 
weet met al uw sorteervragen. Twijfelt u of behang-
papier thuishoort bij papier en karton? Geef het 
woord “behangpapier” in en het Afval-ABC heeft het 
antwoord meteen paraat: behangpapier is restafval. U 
krijgt er bovendien nog een woordje uitleg bij.

Moeder, waarom sorteren wij? 
• Sorteren is intussen vanzelfsprekend geworden, maar 

misschien vraagt u zich soms af waarom u ook al weer 
de moeite nam. De website van Limburg.net legt het 
u haar� jn uit. Surf naar de rubriek Tweede leven van 
afval en u ziet hoe uw zorgvuldig gesorteerde afval 
aan een nieuw en nuttig leven begint. Bekijk zeker de 
� lmpjes voor een unieke blik achter de schermen. 

• Voorkomen is uiteraard altijd beter dan sorteren. 
Daarom besteedt onze website eveneens aandacht 
aan afvalpreventie. Lees de handige tips in de rubrie-
ken Hoe afval voorkomen en Zelf afval verwerken 
en uw afvalberg smelt als sneeuw voor de zon. Uw 
winst? Minder sorteerwerk, minder vuilniszakken en 
minder ritten naar het recyclagepark. 

Wilt u een hulplijn inroepen? 
• Raakt u niet wijs uit alle sorteertips en –regels? Of 

heeft u een andere vraag  of melding? Dan staan we 
u graag te woord. Limburg.net is telefonisch bereik-
baar via het gratis nummer 0800 90 720.

• Met vragen kunt u ook terecht op onze virtuele 
helpdesk. Op onze website kunt u een online for-
mulier invullen en verzenden.

Waar naartoe met mijn afval? 
• Niet al het afval wordt aan huis opgehaald. Met de 

overige fracties kunt u terecht in het recyclagepark.  
Met herbruikbare spullen kunt u terecht in de 
Kringwinkel in uw buurt. De website van Limburg.
net geeft u een handig overzicht. Eén klik op de 
kaart en u hebt de dichtstbijzijnde Kringwinkel of 
recyclagepark gelokaliseerd!

• Wist u al dat u via onze website uw grofvuilop-
haling kunt aanvragen? U hoeft enkel het online 
aanvraagformulier in te vullen. 

SORTEREN MET LIMBURG.NET BEGINT HIER

Wedden dat u de ophaling nooit meer vergeet? juist bedoelen met klein en gevaarlijk afval.

• De website bevat ook een handig 
weet met al uw sorteervragen. Twijfelt u of behang-
papier thuishoort bij papier en karton? Geef het 
woord “behangpapier” in en het Afval-ABC heeft het 
antwoord meteen paraat: behangpapier is restafval. U 
krijgt er bovendien nog een woordje uitleg bij.

Moeder, waarom sorteren wij? 
• Sorteren is intussen vanzelfsprekend geworden, maar 

misschien vraagt u zich soms af waarom u ook al weer 
de moeite nam. De 
u haar� jn uit. Surf naar de rubriek 
afval
aan een nieuw en nuttig leven begint. Bekijk zeker de 
� lmpjes voor een unieke blik achter de schermen. 

• Voorkomen is uiteraard altijd beter dan sorteren. 
Daarom besteedt onze website eveneens aandacht 
aan afvalpreventie. Lees de handige tips in de rubrie-
ken 
en uw afvalberg smelt als sneeuw voor de zon. Uw 
winst? Minder sorteerwerk, minder vuilniszakken en 
minder ritten naar het recyclagepark. 

zegt u? Heeft u liever de sorteerregels allemaal nog eens 



        Limburg wordt 

  wereldkampioen 
                RECYCLEREN

Sander is kampioen speerwerpen 
en maakt van de recyclage van elektrische 

apparaten een speerpunt.

Sander Maes
Belgisch kampioen hoogspringen 
bij de junioren en meerkamper

TRAININGSSCHEMA
• Afgedankte elektrische en    
 elektronische apparaten horen niet bij  
 het grofvuil of de oude metalen.
• Breng de defecte toestellen naar   
 het recyclagepark of lever ze   
 in bij de winkel wanneer u een   
 nieuw apparaat koopt. 
•  Spaarlampen, tl-lampen en   
 lichtarmaturen maken deel uit van de  
 fractie aeea.
• Surf voor meer info naar 
 www.recupel.be
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