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Tweedehandsmeubels en vintage spullen… Karolien Bollen is er helemaal gek op. Voor een groot deel uit idealisme, want duurzame materialen hergebruiken, is lief voor het milieu. Maar vooral omdat gebruikte
voorwerpen zo’n authentieke sfeer uitstralen en helemaal uniek zijn.
Ideaal om een originele touch te geven aan je kledij of interieur. En
die persoonlijke overtuiging trok ze ook 100% door in de inrichting
van vintagestore Paplou in Hasselt. Waar alles met veel bezieling een
tweede leven lijkt te krijgen…

Creatieve uitlaatklep
Wanneer we Karolien ontmoeten, valt ze meteen met de deur in huis:
“Oude meubels en materialen hergebruiken, ik vind het een mooie
ecologische oplossing. Maar het is net zo goed een manier om mijn
creativiteit te botvieren. Ik vind het ongelofelijk leuk om te zoeken en te
creëren. Zelf schuim ik al 15 jaar rommelmarkten en Kringwinkels af. In
mijn persoonlijk interieur houd ik ervan om oud en nieuw te combineren.
Een tof kastje dat je ontdekt op een rommelmarkt geeft meteen een
eigenzinnige toets aan je huis. Dat hele proces van zoeken, dingen helpen
bouwen en in elkaar steken, boeit me enorm.” Tegelijk wil ze mensen
ook inspireren om het ánders te doen. Spullen recycleren is goed voor
het milieu, voor je budget én het is leuk. “Met de inrichting van Paplou
wilde ik laten zien dat je niet per se naar de meubelwinkel hoeft als je een
nieuwe salontafel nodig hebt.”

Passie voor vintage
Inderdaad, dat valt meteen op als je Paplou binnenstapt. Geen afgelikt, strak of gloednieuw interieur te bespeuren. Deze Hasseltse winkel
is gewoon ánders. Je vindt er alleen unieke tweedehandsspullen. Van
kleding over schoenen tot accessoires en leuke hebbedingetjes: hier is
alles retro. En die lijn werd consequent doorgetrokken in de winkelinrichting. Aan de wand hangt een collage van tweedehandsvoorwerpen
die bij elkaar gesprokkeld werden op rommelmarkten en in Kringwinkels.
Kapstokken, plankjes, een oude houten stoel, een klein kapelletje, …
Alles krijgt hier een bijzondere bestemming om kledingstukken of accessoires op te hangen, op te leggen of tegen te zetten. Wat verderop staan
3 kastjes op een rij die een juwelencollectie etaleren. Zo verschillend,
maar toch past alles bij elkaar.

Hergebruiken is hip
Karolien vertelt trots en vol passie: “Wat je hier ziet, is anders dan wat
de winkels in de hoofdstraat verkopen. Bij Paplou proberen we zo
origineel mogelijk te zijn in wat we aanbieden, helemaal niet mainstream.
Bij ons vind je bijvoorbeeld authentieke Polaroid-camera’s en een ruim
aanbod vintage laarzen en handtassen. Onze kledingcollecties zijn vaak
geïnspireerd op de jaren ’50 en ’60. De mooie ontwerpen van toen
overleven alle modetrends. En dat geldt net zogoed voor oude meubeltjes, kasten, opbergers, … Trouwens, qua interieurdeco vul ik de winkel
voortdurend aan met nieuwe ontdekkingen. Oude koffers, rieten manden,
fruitkistjes, … Zo blijft het leuk voor de bezoekers én voor mezelf.”

Van Kringwinkel tot klassetoonbank
De 3 kasten waarin juweeltjes uitgestald worden, zijn een mooi voorbeeld
van hoe oude materialen met wat creativiteit een duurzame herbestemming krijgen. Karolien haalde ze bij de Kringwinkel. “Op het eerste gezicht
waren het lelijke kasten die geen mens zou kopen. Maar als je wat verder
denkt, kan je er heel wat kanten mee op. Wij zaagden de bovenkant uit
de kastjes, zodat de onderliggende schuifjes zichtbaar werden. We lieten
glas inwerken en zo werd het een prima uitstalplek.”
Wat verderop staan grote, witte kleerkasten. Dat ze atypisch zijn,
is het minste wat je kan zeggen. De zijkanten, deuren en legplanken
zijn weggehaald en maakten plaats voor een verlicht ophangsysteem.
De deuren en planken werden herwerkt tot een onderstel voor de kast
met opbergruimte. “Ik heb ook veel met steenschotten gewerkt”, gaat
Karolien verder. “Dat zijn zware houten planken die aan elkaar bevestigd
zijn met ijzeren staven. Vroeger werden ze gebruikt om bakstenen en
grote stukken beton op te drogen. Ik heb ze uit elkaar gehaald, verzaagd
en behandeld met vernis. Om er kastjes en een toonbank mee te maken,
om er een soort steiger mee te bouwen achteraan in de winkel, … Die
steenschotten zijn de rode draad in het interieur en het was best veel
werk om er iets moois mee te maken. Toch was het ontzettend leuk om
te doen.”

Doe overal inspiratie op,
met open geest
Voor wie zelf graag met vintage en retrospullen aan de slag wil, heeft Karolien nog
enkele gouden tips. “In eerste instantie denk
ik dat je vooral naar de dingen moet kijken
met een open geest. Denk eens buiten het
typische hokje. Je mag niet bang zijn om eens
iets anders te doen. Daarnaast loop je best
regelmatig eens langs bij de Kringwinkel in je
buurt of op rommelmarkten. En durf zelf de
handen uit de mouwen te steken. Soms koop
je een leuk kastje, maar moet er een deurtje
gemonteerd worden of een schroefje bijgeplaatst worden. Tot slot raad ik aan om je
zoveel mogelijk te laten inspireren. Door de
talrijke blogs en websites die gespecialiseerd
zijn in dit onderwerp, door andere mensen, ...
Kijk hoe zíj het doen, houd je ogen open. En
last but not least”, voegt ze er knipogend
aan toe, “kan je je natuurlijk ook altijd laten
inspireren door Paplou!”

Stoel, tafel of andere
spullen om weg te gooien?
De Kringwinkel haalt gratis je bruikbare
spullen thuis op. Van nog werkende elektrische
toestellen over meubelen, serviezen en bestek
tot boeken, speelgoed, fietsen, … Neem contact
op met de Kringwinkel in je buurt om je spullen
te laten ophalen of breng ze zelf naar de winkel.
Meer info vind je op www.dekringwinkel.be.

Sorteren bij
het renoveren
Wanneer u uw huis of tuin renoveert of
verbouwt, komt er vaak heel wat afval vrij.
Waar kan u met dit bouw- en sloopafval naartoe?
Beperkte hoeveelheden kan u naar het recyclagepark brengen. Daar kan u het in een aantal
specifieke containers deponeren. Voor grotere
hoeveelheden bouw- en sloopafval is het vaak
goedkoper zelf een afzetcontainer te huren bij
een erkende afvalverwerker.
Start met het sorteren van uw bouw- en sloopafval tijdens de werken. Hieronder vindt u een
overzicht van de fracties die tot het bouw- en
sloopafval behoren. In sommige parken staan
niet alle containers. Informeer u hierover bij de
parkwachter. Hij helpt u ook wanneer u twijfelt
waar iets thuishoort:
• Zuiver bouwpuin: Steenachtig afval zoals
beton, bloempot (steen), cement (uit de
zak verwijderd), chape, dakpannen, grèsbuizen, keien, klinkers, metselwerk, natuursteen/arduin, stabilisé, steengruis, stenen en
bakstenen, tegels zonder glazuur, welfsels
(betondallen)

• Gemengd bouwpuin: Niet-steenachtig, inert
afval zoals agrexkorrels, cellenbeton (ytong),
dolomiet, gips, grond, kalk, knauf, pleisterwerk, porselein, silicaatsteen, tegels met
pleister, tegels met glazuur, wc-pot of wasbak,
zand (geel + zwart)
• Afbraakhout: Afbraakhout, balken en planken,
betonmultiplex, geplastificeerd hout, kisten,
massief hout, meubelen (zonder bekleding:
geen stof of leder), multiplex, OSB (zonder
roofing), paletten, ramen en deuren (zonder
glas), spaanderplaat, sloophout, stoelen,
tafels, vezelplaat
• Roofing: Roofing, asfalt en andere teerhoudende afvalstoffen
• Gipsplaten: Gipsplaten, gipsplaten met
behangpapier, schroeven, verf, maar zonder
houten of metalen profielen
• C-hout: Boompalen en hout dat lange tijd in
het water heeft gestaan, gecreosoteerd hout,
geïmpregneerd hout, spoorbielzen, verduurzaamd hout

• Asbest: (Asbest) golfplaten, asbestvrije golfplaten, eternieten betonnen bloembakken,
eternieten betonnen schouwpijp, buizen,
eterniet afval in vaste toestand, eternieten
leien, gevelplaten, onderdakplaten, onderlaag vloerbekleding, plafondtegels, schoolborden, vinylvloertegels
Asbest is een sluipend gevaar. Zorg voor
gepaste bescherming om blootstelling te
voorkomen. Stapel asbesthoudend afval
voorzichtig in de container zodat het niet
breekt, scheurt of verbrokkeld.

Tomaat, paprika of
prei: bij Zuppa zijn
alle soepjes groen!
Op een doordeweekse dag maakt de hippe Hasseltse soepbar Zuppa
gemiddeld zo’n 150 liter soep. Je denkt vast ‘daar komt gigantisch
veel afval bij kijken’… Wel, goed mis! Zaakvoerster Heleen Timmermans heeft zo haar eigen manier om ecologisch te ondernemen. Met
seizoensproducten die ze slim verwerkt, tovert ze smaakvolle soepjes
op tafel én weet ze haar afvalberg enorm te beperken. En wat overblijft, is voer voor kippen, varkens en geiten. Noem het gerust bewuste
afvalbeperking pur sang…
In elke stad is er ondertussen minstens eentje: een toffe plek waar jong
en oud gezellig samen kunnen tafelen en waar het traditionele belegde
broodje plaatsmaakt voor een dampende kom soep. Vroeger waren het
vooral shoppers die deze gezonde adresjes bezochten, maar vandaag
schuift er een erg divers publiek de voetjes onder tafel. “We krijgen zowel
studenten als kantoormensen, mama’s met kindjes als oudjes van 80 jaar
over de vloer. Allemaal komen ze langs voor een vers soepje, om hier op
te eten of om mee te nemen”, vertelt Heleen.

Seizoensproducten op het menu
Elke dag maakt Heleen samen met haar team maar liefst 7 verse soepen.
Tomatensoep is een vast item op de kaart, maar verder weet ze doorgaans
pas de dag voordien óf de dag zelf welke soep ze haar gasten voorschotelt. “Ik werk steevast met verse seizoensproducten. Dat is ecologisch én
het komt de smaak van de soep ten goede. Ik heb een vaste leverancier
die elke dag levert en 2 keer per week komt er een marktkramer langs met
een nieuwe groentenlading. Ik weet op voorhand niet welke groenten ze
bij hebben, dus gebruik ik mijn inspiratie en creativiteit om er elke keer
opnieuw iets lekkers van te maken.”

Groenteschillen? Véél soeps!
150 liter soep per dag, dat brengt toch ontzettend veel afval mee? “Toch
niet”, benadrukt Heleen. “Vooral omdat ik alleen weggooi wat ik écht
niet kan gebruiken, zoals de pitjes van paprika of pompoen. Daarnaast
verwerk ik zoveel mogelijk van elke groente in de soep. Wortels schraap
ik bijvoorbeeld niet. Ik was ze zorgvuldig en verwerk ze mét schil. Dat
beperkt niet alleen de afvalberg, het is ook minder werk én het maakt
de soep veel lekkerder. Want veel smaak en vitamines zitten gewoon in
de schil.” Ook bietjes verwerkt Heleen integraal. “Ik was ze, laat ze in de
oven garen - waardoor de schil zacht wordt - en daarna is het nog even
mixen en zeven. Ook het groen van prei gooi ik niet weg, want dat is een
echte smaakmaker in niet-gemixte soep. En bepaalde aardappelsoorten
draai ik ook gewoon mét schil in de soep.”

50% minder afval en zelfs méér
Voor wat rest, vond Heleen een ecologische en budgetvriendelijke
oplossing. “Het weinige groenteafval dat ik overhoud, wordt om de
2 dagen opgehaald. Het dient als voeding voor kippen, varkens en
geiten. Varkentjes eten blijkbaar alles, zelfs de schillen van ajuin! Kippen
zijn dan weer dol op brood en gekookte aardappelschillen.” Met haar
slimme aanpak wist Heleen het wekelijkse restafval van Zuppa al terug te
brengen van 1,5 container tot nog geen volle (kleine) container. Ook een
GFT-container heeft ze niet meer nodig: alles wat daar vroeger in
belandde, gaat nu naar de dieren. Kortom, het is overduidelijk dat
ecologisch en afvalbewust ondernemen hoog op de agenda staat in
deze soepbar…

Zo doet u
het zelf
Heeft Heleens verhaal u geïnspireerd om uw afvalberg thuis ook
slim te beperken? Probeer dan zeker om net als Heleen creatief te
zijn met groenten en zo veel mogelijk van het product te gebruiken.
Met wat er overblijft kan u twee kanten op:

Op de composthoop
Composteren doet u op een composthoop, in een compostbak of
compostvat. Een mix van groene en bruine materialen, lucht en water
zorgt voor een optimaal composteerproces. Groene materialen zijn de
gemakkelijk verteerbare keukenresten, het grasmaaisel en de andere
materialen die een zachte structuur hebben, veel vocht bevatten en rijk
zijn aan voedingselementen.
Bruin materiaal daarentegen is stug en breekt veel langzamer af. Het
verzekert een goede luchtdoorstroming doorheen de compostering.
Voorbeelden van bruin materiaal zijn: houtsnippers, stengels van kruiden
en vaste planten, fijne takjes van bomen en struiken, stro, dennennaalden, dorre en moeilijk verteerbare herfstbladeren ...
Om het verteringsproces te versnellen, zet u uw compost af en toe om
of gebruikt u een verluchtingsstok. Hiernaast vindt u een lijstje van
wat goed én niet composteert. Meer info over composteren vindt u op
www.vlaco.be
De belangrijkste tips om zelf goede compost te maken
U kan bij het composteren de volgende 7 compostregels voor ogen
houden. Ze helpen u al een heel eind op weg.
1. Start in het voorjaar, de zomer of de herfst.
2. Breng het organisch materiaal zo vers mogelijk op de composthoop.
3. Voeg geen te grof materiaal toe.
4. Meng het materiaal steeds.
5. Pas op voor grote hoeveelheden ineens.
6. Hou een oogje in het zeil: het proces verloopt sneller dan in de natuur.
7. Zorg voor een optimale beluchting.

En de rest is voor de kippen!
Wist u dat 1 kip op jaarbasis maar liefst 50 kg etensrestjes naar binnen
speelt? Drie kippen volstaan dus om het niet-composteerbare afval
van een gemiddeld gezin te verwerken.

Wel composteerbaar

Niet composteerbaar

Aardappelschillen

Gekookt voedsel

Groenteafval

Brood

Schillen van citrusvruchten

Saus, vet en olie

Fruitresten

Vlees- en visresten

Doppen van noten

Beenderen en dierlijk afval

Papier van keukenrol

Kattenbakvulling

Theebladeren en –zakjes

Uitwerpselen van honden en katten

Koffiedik met filter

Timmerhout

Mest van kleine huisdieren (planteneters)

Wegwerpluiers

Verwelkte snijbloemen en kamerplanten

Aarde en zand

Versnipperd snoeihout

Stof uit de stofzuiger

Haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen

As van de open haard

Hooi en stro

Houtskool

Grasmaaisel
Bladeren
Resten uit groente- en siertuin
Onkruid

KEUKENRESTJES?
MIJN KIP IS ER ALS DE
VUILNISBAKKEN BIJ

Bang dat kippen houden moeilijk is? Dan kunnen we u meteen geruststellen. Ze lusten niet alleen bijna alles, maar zetten de keukenrestjes ook
nog eens om in lekkere scharreleitjes. Het enige wat ze nodig hebben, is
een droog en tochtvrij hok met voldoende licht en ventilatie. Sluit het hok
- wanneer ze op stok gaan - elke avond af. Zo houdt u indringers buiten.
Met wat kippengaas en paaltjes bouwt u in een handomdraai een ruime
kippenren (2 m² per kip is ideaal), waar de kippen naar hartenlust kunnen
scharrelen.
Limburg.net geeft u graag een extra duwtje in de rug… Tot eind juni 2013
krijgt u een korting van € 3 per kip (met een maximum van 3 kippen per
gezin). Download de kortingsbon op www.limburg.net en raadpleeg
meteen de lijst van deelnemende tuincentra. Interesse in een gratis
exemplaar van onze kippengids met heel wat tips? Vraag een gids aan via
www.limburg.net

Tok, tok, tok,
maak uw eigen kippenhok
Verzorging & voeding

Huisvesting

• Maak er een gewoonte van om minstens één keer per dag bij uw
kippen langs te gaan.

• Zorg voor een droog en goed geventileerd hok dat voldoende licht
binnen laat.

• Kippen lusten bladeren en (de meeste) schillen van groenten en
fruit, onkruid, wat pas gemaaid gras, restjes van plantaardig (bereid)
voedsel.

• Voorzie in uw kippenwoning ook een zitstok en zorg ervoor dat deze
dik genoeg is (liefst 6 cm).

• Geef nooit keukenrestjes die té pikant, té zout of té gekruid zijn. Wat
kippen absoluut niet eten is prei, selder, rauwe aardappelschillen,
beenderen, kiwischillen en schillen van citrusvruchten.

• Zorg voor schaduw (struik, boom, haag).

• Kippen moeten steeds kunnen beschikken over vers en zuiver water.

• Hoe ruimer de kippenren, hoe beter. Ga uit van minstens 2 m2 per kip.
• Voorkom dat de ren verandert in een modderpoel door de bodem
ervan te bedekken met een laag van 10 cm gesnipperd snoeihout of
mulch.
• Zorg voor een voldoende hoge omheining zodat de kippen beschermd
zijn tegen indringers.

ZWERFVUILACTIE STRAAT.NET
WEER EEN SUCCES

ZET UW AFVAL TIJDIG BUITEN EN
SLAAP EEN GAT IN DE DAG

TWEEDE INTERgemeentelijk
PARK OPENT DE DEUREN

De vijfde editie van de zwerfvuilactie Straat.
net was weer een succes. Door dit gezamenlijk
initiatief van Limburg.net, de gemeentebesturen en OVAM worden scholen en verenigingen aangemoedigd om het zwerfvuil in de
straten op te ruimen.

Elke ophaalronde start om 6.00 uur, maar vaak
verschilt het uur waarop uw afval opgehaald
wordt door de weersomstandigheden, het
verkeer, een ander parcours, enzovoort. Zet
daarom uw afval de avond voor de ophaling
buiten. Zo bent u altijd zeker dat uw afval tijdig
buiten staat.

Vanaf 1 juli exploiteert Limburg.net 14 recyclageparken. Het recyclagepark As/Opglabbeek wordt toegevoegd aan het lijstje van
Alken, Borgloon, Diest, Halen, Ham, HamontAchel/Neerpelt, Herk-de-Stad, HeusdenZolder, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen Oude
Bunders en Zonhoven. De Limburg.net-parken
werken allemaal met dezelfde quota en
tarieven. Met uw elektronische identiteitskaart
(eID) kan u als inwoner van een gemeente hierboven vernoemd, op alle Limburg.net-parken
terecht. Het recyclagepark Op de Berg in
Maasmechelen sluit op 30 juni de deuren.
De locatie van dit park maakt uitbreiding
tot een modern en geautomatiseerd park
onmogelijk.

Maar liefst 16.703 vrijwilligers (jeugdbewegingen, sportverenigingen, gezinsbonden,
jagerverenigingen, scholen) hebben zich in
maart geëngageerd om de straten en pleinen
proper te maken. In totaal ruimden 171 scholen
en 446 verenigingen op. Er werd samen
6.309 km straten opgeruimd. In ruil voor
de geleverde inspanningen ontvangen de
verenigingen en scholen van Limburg.net
15 euro per opgeruimde kilometer.

Bent u op reis wanneer de vuilniswagen langs
komt? Vraag dan aan buren of familie om uw
afval buiten te zetten. Zo komt u terug thuis in
een huis zonder afval en vieze geuren.
Voor de data van de ophalingen, kan u de afval
kalender raadplegen:
www.limburg.net/afvalkalender

Ontdek
de e-portemonnee!
Draagt u ook op een duurzame manier bij tot het milieu? In de
gemeenten Diepenbeek, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren,
Leopoldsburg, Lommel, Neerpelt, Overpelt, Riemst, Tongeren en
Zonhoven kunt u hiermee punten voor uw e-portemonnee verdienen.
De e-portemonnee is een elektronisch spaar- en beloningssysteem
waarmee u door duurzaam en milieuvriendelijk gedrag punten kan
verdienen. Deze punten kan u gebruiken als betaalmiddel om allerlei
zaken te kopen. Alle puntentransacties van deze complementaire munt
gebeuren via de elektronische identiteitskaart.
Meer weten over de e-portemonnee?
Neem een kijkje op www.e-portemonnee.be

Vergroot de hoop
& snoei uw taxushaag!
Ook deze zomer kan u weer deelnemen aan de jaarlijkse inzamelactie
voor taxussnoeisel in de strijd tegen kanker. Ondertussen is de actie
‘Vergroot de hoop’ al toe aan haar zesde editie.

Doet u ook mee? Breng het snoeisel van uw taxushaag tussen 15 juni
en 31 augustus 2013 GRATIS naar uw vertrouwde recyclagepark.
Let wel, het snoeisel moet voldoen aan volgende voorwaarden:

Taxus bevat de waardevolle grondstof baccatine die de basisgrondstof is
voor een medicijn in de behandeling van verschillende soorten kanker.

• Jong snoeisel: enkel het eenjarige snoeisel (takken tot 30 cm) van de
taxus baccata bevat de kostbare stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks
gesnoeid worden.

Per kubieke meter taxussnoeisel schenkt boomkwekerij Van Hulle als
inzamelaar € 50 aan organisaties die zich actief inzetten in de strijd tegen
kanker. In 2012 werd er in de provincie Limburg en de stad Diest zo’n
276 ton taxus ingezameld, wat maar liefst € 60.000 opleverde! De
afvalintercommunale schonk deze inkomsten aan 6 Limburgse
organisaties die zich actief inzetten in de strijd tegen kanker: vzw Kleine
Prins, vzw Inloophuis Hasselt, vzw Topak, vzw Boratie & partner, Zelfhulpgroep ontboezeming en Stichting wegwijs tegen kanker.

• Zuiver snoeisel: hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement.
Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen en
een zo zuiver mogelijk product af te leveren. Taxussnoeisel vermengd
met aarde, gras of ander groen is helaas niet bruikbaar.

w

Limburg.NET WIL NOG ZORGEN
VOOR BETERE DIENSTVERLENING
staat voor een transparante en professioneler organisatie met een
gemeenschappelijk afvalbeleid en een uniforme aanpak doorheen gans
ons werkingsgebied. Zoiets bekom je niet van vandaag op morgen.
Zo werden er in de beginfase een visie en een missie bepaald, een
organogram opgesteld, een gemeenschappelijk administratief gebouw
ingericht, een naam gezocht, een lijst met arbeidsvoorwaarden opgesteld, een huisstijl opgemaakt en een website online geplaatst. Daarna
richtten we ons op enkele belanrijke pijlers van ons beleid. Zo wil
Limburg.net bij iedere Limburger een houding creëren waarbij het vermijden
van afval als het ware vanzelfsprekend wordt. Afval efficiënt verwerken is
belangrijk, maar afval voorkomen is nog beter.”
En heeft deze werkwijze intussen al zijn vruchten afgeworpen?
Walter Cremers: “Vandaag kunnen we besluiten dat Limburg.net op alle
terreinen vooruitgang heeft geboekt. Onze communicatie naar de burger
toe zorgde ervoor dat de inzameling van zowel organisch afval, restafval
als pmd nu veel vlotter en efficiënter verloopt dan voorheen. En een recent
onderzoek leerde ons dat de Limburger tevreden is met de manier van
werken. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw beleidsplan dat in
eerste instantie dezelfde grote lijnen uitstippelt, maar tegelijkertijd ervoor
moet zorgen dat Limburg.net haar afvalbeleid in de komende zes jaar
nog efficiënter en doeltreffender kan organiseren met respect voor haar
klanten. De succesvolle ontwikkeling van Limburg.net in de voorbije
beleidsperiode sterkt ons in de overtuiging dat we ook de komende zes jaar
goede en ‘nette’ resultaten kunnen boeken.”
Samen met Hubert Brouns, oud-voorzitter van Limburg.net en Walter
Cremers, huidig voorzitter van de afvalintercommunale, blikken we
terug op de bestuursperiode 2007-2013 én vooruit naar de toekomst.
In 2007 werd Limburg.net opgericht. Welke kernaspecten lagen aan
de basis van de opstart van deze afvalintercommunale?
Hubert Brouns: “Over de naam Limburg.net is goed nagedacht. Ze
maakt in één oogopslag duidelijk waarvoor wij staan. Ten eerste richt
Limburg.net zich naar alle Limburgse gemeenten en de stad Diest.
Daarmee zijn we niet alleen de grootste intercommunale in Vlaanderen maar ook de allereerste Vlaamse intercommunale die een ganse
provincie als werkingsgebied heeft. Met de .net in onze naam duiden
wij op de innovatieve en creatieve wijze waarop wij onze activiteiten
invullen en ons op de toekomst willen voorbereiden. Limburg.net
wil van meet af aan het afvalprobleem proactief aanpakken en zoekt
daarbij voortdurend naar de modernste methoden en technologieën. En tot
slot streven wij voortdurend naar een schoner milieu. ‘Net’ betekent niet
toevallig ook ‘proper’.”
Welke inspanningen zijn er de laatste zes jaar dan zoal geleverd?
Hubert Brouns: “Bij de oprichting bundelden we de krachten van de drie
voormalige afvalintercommunales in de provincie Limburg. Limburg.net

Hanteert Limburg.net in de volgende beleidsperiode dan dezelfde
toekomstvisie?
Walter Cremers: “De toekomstvisie van Limburg.net werd in 2008 al
uiteengezet in een ambitieus toekomstplan, genaamd plan 010. In dit
project streven wij naar transparantie over de afvalkosten en uniformiteit in de aanrekening van deze kosten. Hierdoor zal iedere inwoner
dezelfde prijs betalen voor eenzelfde systeem van dienstverlening,
ongeacht de gemeente waarin men woont. Ons pilootproject afvalfactuur
in Herk-de-Stad in 2011 en 2012 bewees dat de transparantie over de
kosten het inzicht bij de inwoners en gemeenten over de afvalkosten
groter maakt. Het lijdt geen twijfel dat een verder uitwerking van dit project
alleen maar een positieve impact zal hebben op het afvalbeleid in Limburg.
Meer dan 10 jaar geleden is Limburg.net gestart met de exploitatie
van een recyclagepark. Nu exploiteren wij 14 parken. In functie van de
overname van de gemeentelijke parken is een visie- en spreidingsplan uitgewerkt voor een optimale spreiding van de recyclageparken over het werkingsgebied van Limburg.net. In de toekomst
zal Limburg.net zich niet alleen bezig houden met de overname van
recyclageparken, maar zal ook de technologische ontwikkelingen in functie
van huis-aan-huisophalingen en inzameling op de voet volgen.

Hoe pmd sorteren?

PMD-verpakkingen bestaan uit Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons.
Plastic flessen en flacons
voor onder meer:

Metalen verpakkingen
zoals:

Hoort niet
in de PMD-zakken

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Alle andere verpakkingen en voorwerpen in
plastic, waaronder yoghurtpotjes, vlootjes
van boter of margarine en plastic dozen
waarin ijs wordt bewaard
• Plastic zakken en folie
• Verpakkingen die giftige of bijtende
producten hebben bevat, zoals verf of
insecticiden
• Injectienaalden, baxters en ander medisch
afval
• Aluminiumpapier
• Piepschuim
• Motorolie

Limonade, water, melk
Fruit- en groentensap
Yoghurtdrankjes
Bad- en doucheproducten
Wasproducten en wasverzachters
Afwasproducten en vloeibare onderhoudsproducten
• Gedistilleerd water

Drankblikjes
Conservenblikken
Deksels en capsules van bokalen en flessen
Dozen en bussen
Bakjes en schaaltjes uit aluminium
Spuitbussen van cosmeticaproducten en
voedingsmiddelen

Drankkartons
van onder meer:
• Fruitsap
• Soep
• Melk
Twijfelt u of iets in de pmd-zak hoort? www.betersorteren.be biedt een antwoord uw vraag.

Leer
tuinieren…
van je
kleuter!

“Na het boerderijkamp reden we
meteen naar de
winkel om zaadjes
te kopen zodat
Lennert thuis zijn
eigen biologisch
tuintje kon
beginnen”

Beestjes verzorgen, kruidenolie maken, een huifkarrentocht, …  : een
boerderijkamp is dé manier bij uitstek om kinderen kennis te laten
maken met het leven op de boerderij. Maar wat Lennert nog het meest
is bijgebleven van zijn boerderijkamp, was de workshop biotuinieren.
Hij keerde terug naar huis met groener dan groene vingertjes. En
samen met mama en papa bracht hij wat hij op de boerderij geleerd
had, meteen in de praktijk.
Amper 2 jaar was Lennert, toen hij van zijn ouders zijn eerste tuintje
kreeg. Het gezin was net verhuisd en op het stuk grond waarop ze hun
nieuwe thuis gebouwd hadden, stond een grote dennenboom. Zo eentje
met een dicht net van oude, verdorde takken, waaronder er door het
gebrek aan zonlicht en regen niets meer kon groeien. De takken werden
gesnoeid, de boom werd een klimboom. En Lennerts ouders, Nancy en
Robby, besloten om onderaan, dicht bij de stam, Lennerts plastic speelgoedhuisje neer te planten.

Peuterpassie voor de biotuin
Niet veel later zou Lennert op dat plekje onder de boom zijn eerste eigen
moestuintje krijgen. Mama en papa deden hem een klein harkje cadeau.
En al snel zou Lennert niets liever doen dan harken in zijn tuintje, dennenappels verzamelen wat verderop en zijn plantjes water geven. “Zijn
groene vingertjes heeft hij van zijn oma geërfd”, vertelt Nancy. “Hij ziet
haar vaak aan het werk in de tuin en mocht haar al van toen hij een
peutertje was af en toe helpen. Van jongsaf sprak het Lennert ontzettend
aan om in de tuin te werken. En het boerderijkamp heeft zijn interesse
alleen maar aangewakkerd!”
Lennert maakte er samen met 48 andere kinderen kennis met het leven
op de boerderij. Ze hielpen de begeleiders met de verzorging van de
dieren, mestten mee de stallen uit én leerden hoe het afval van de boerderij verwerkt wordt. Samen met de begeleiders brachten ze de mest
naar verschillende mesthopen, die regelmatig verplaatst worden en als
compost dienen. En uiteraard was er ook dat luikje biotuinieren. Lennert
was laaiend enthousiast. “Op de boerderij leerde hij erwtjes en ajuinen
planten. En bij thuiskomst wilde hij zijn kennis meteen in de praktijk
omzetten. We reden met hem naar de winkel om zaadjes te kopen. En nu
staan er in onze keuken een rits potjes klaar om in mei geplant te worden”,
zegt Nancy.

“Kom je eens naar mijn tuintje kijken?”

Win tuinstarterskit
tuinieren voor kids
Zin om uw (klein)kinderen te laten starten met een
tuintje? Wij geven 10 maal een tuinstarterskit “mijn
eigen kleine moestuin” van Velt weg. Stuur een
mailtje voor 29 juni 2013 met vermelding tuinieren
voor kids naar communicatie@limburg.net.
Beantwoord de vraag“hoeveel etensresten eet één
kip per jaar op?” en vergeet zeker niet uw
adresgegevens te vermelden.

Of zijn ouders hem moeten stimuleren om in zijn tuintje te werken? “Nee,
helemaal niet. Lennert houdt zich gewoon heel graag met zijn moestuin
bezig. Hij harkt, geeft de plantjes water, … Enkel onkruid wieden is voor
mama! We hebben thuis ook kippen en eenden, voor zijn derde verjaardag
kreeg hij drie vissen, voor zijn communie wil hij graag een konijn, … Zijn
interesse in dieren en tuinieren groeit, zeker ook sinds het kamp.” En zo
breidt Lennerts tuintje seizoen na seizoen gestaag uit. Vorig jaar groeiden
er alleen tomaten en aardbeitjes, maar binnenkort kan Lennert ook
pronken met zelf gekweekte courgettes, pompoen, verse kruiden en
goudgele zonnebloemen. En of hij fier is op zijn moestuin. “Iedereen die
bij ons bezoek komt, moet van mij eens naar mijn tuintje komen kijken”,
schatert hij.
Maar Lennert blijkt niet de enige kleuter met interesse voor tuinieren.
Volgens trendwatchers is er zelfs sprake van een echte hype. Tuinieren
voor kids is hip. Speelgoedwinkels zien de verkoop van tuingereedschap
voor kinderen stijgen. Een tuinmerk lanceerde tuinpakketten voor de
allerjongsten. Compleet met werkhandschoentjes, een schopje, een rijf
en een harkje. Er kwam zelfs een assortiment zaadjes op de markt met tot
de kinderverbeelding sprekende namen als Tessa Tomaat, Thijs Radijs of
Daan Afrikaan. Kleurig verpakt, met grappige prentjes én zaaiinstructies
op kindermaat.

Jong en oud geïnspireerd
Kinderen krijgen de tuinmicrobe vaak mee van ouders of grootouders
met groene vingers, maar het gebeurt ook steeds vaker dat de allerjongsten zélf hun ouders inspireren om in de tuin te wroeten. Zo ook Lennert.
“Mijn interesse is ook gewekt”, lacht Nancy. “Dankzij het kamp maakten
we kennis met biotuinieren en kijk ik nu zelf vaker naar tv-programma’s
over tuinieren. En Lennert kijkt met mij mee. Zo zijn we er samen veel
bewuster mee bezig en leren we elke dag bij. Op het kamp leerde hij
bijvoorbeeld dat ‘afrikaantjes’ (een perkplantje, ook wel tagetes of stinkertje genoemd) ervoor zorgen dat insecten wegblijven uit je moestuin.
Het is een biologische manier om je gewassen te beschermen. Dus
hebben we zelf zo’n afrikaantjes in Lennerts tuintje geplant.”
Een ontspannende én leerrijke activiteit dus, dat biotuinieren, waarbij
kinderen de kans krijgen om met eigen ogen te zien hoe vanuit een minuscuul zaadje een smakelijke groente kan groeien. En dat is erg belangrijk in
een tijdperk waarin we ons steeds meer de vraag stellen hoe veilig en
gezond ons voedsel nog is. Bovendien leren kinderen door zelf te tuinieren
– en tuin- en keukenafval te verwerken – al van jongsaf hoe belangrijk het
is om afvalbewust te leven. Twee vliegen in één klap, als u het ons vraagt.
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