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hoe beter we het kunnen verwerken. Dat is de
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mensen thuis. Ook de volgende tien jaar.
Veel leesplezier!

Walter Cremers
Voorzitter Limburg.net
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HERFST:

HET IS WEER HARKEN GEBLAZEN
In het najaar voltrekt zich in de natuur een prachtig
tafereel met bonte en feeërieke kleuren. De bomen
verliezen hun bladeren en de grond wordt bedekt met
loof. Dat heeft best veel charme, maar het kan ook
zorgen voor hinder en glibberige toestanden …
WEGHALEN OF LATEN LIGGEN?
Dat is dé vraag natuurlijk! Op verharde zones zoals voetpaden en terrassen gaat u best
met de hark aan de slag om val- en uitglijgevaar te voorkomen. Maar tussen uw perken
en planten kunt u het bladerdeken gerust laten liggen: het vormt een prima isolatie
tegen vorst, het composteert vanzelf én het bespaart u een hoop werk.
BRENG UW BLADAFVAL NAAR HET RECYCLAGEPARK
Tot en met 31 januari 2016 kunt u met uw bladafval gratis terecht op het recyclagepark
als dit door Limburg.net wordt uitgebaat. Let wel op, het moet gaan om zuiver bladafval
van bomen op openbare domeinen. Meng het dus niet met fijn tuinafval of snoeihout,
want dan valt de volledige lading onder de noemer ‘groenafval’ op het recyclagepark.

TIP!

Laat eens een hoopje
bladeren en twijgjes liggen
in uw tuin, zo trekt u egels
aan. Voor hen is het de
ideale plaats om beschutting
te zoeken en een nest te
bouwen. Ze gaan ongeveer
vijf maanden in winterslaap,
maar nadien helpen ze uw
tuin wel vrij te houden van
insecten en ongedierte.

HET 20STE LIMBURG.NET-PARK
IS EEN FEIT!
Hamont-Achel
Lommel
(01/01/16)
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Midden oktober 2015 opende
het nieuwe geautomatiseerde
recyclagepark van Nieuwerkerken de deuren, uitgebaat
door Limburg.net. In totaal baat
Limburg.net nu 20 parken uit in
22 gemeenten en we zetten onze
groeiplannen gestaag verder. Zo is
het recyclagepark van Lommel op
1 januari 2016 aan de beurt.

OVERAL DEZELFDE QUOTA,
TARIEVEN & REGELS
Beheert Limburg.net het recyclagepark
in uw gemeente of stad al? Dan kunt
u vrij kiezen welk van de 20 parken u
bezoekt om uw afval te deponeren:
overal gelden dezelfde quota, tarieven
en regels. Meer info hierover en over
de afvalstoffen waarmee u op het
park terechtkunt, vindt u op
www.limburg.net/recyclageparken

-

Wilt u van uw glazen flessen of bokalen af?
Dan heeft u de keuze: ofwel deponeert u ze bij
de fractie ‘holglas’ in het recyclagepark, ofwel
zoekt u een glascontainer in de buurt op. Om
het bezoek aan de glasbolsites voor iedereen
aangenaam en proper te houden, zetten we
enkele tips op een rij. Draagt u als inwoner ook
uw steentje bij?
1. Gooi enkel glas in de container dat volledig leeg is en verwijder vooraf
alle stoppen en deksels.
2. Houd wit en gekleurd glas strikt gescheiden, want ze worden ook apart
gerecycleerd.
3. Laat geen dozen, zakken of ander restafval rondslingeren. Dat staat
gelijk aan sluikstorten en wordt bestraft met hoge boetes.
4. Is de glasbol vol? Laat uw flessen en bokalen dan niet zomaar achter
naast de glascontainer! Deponeer ze in het recyclagepark, stop ze in
een andere glasbol in de buurt of kom later nog eens terug. We doen er
sowieso alles aan om ze op zeer regelmatige tijdstippen te ledigen.
5. Respecteer de rust van de buren en gooi niets in de glasbol voor 8 uur
’s ochtends en na 20 uur ’s avonds.

WEL IN DE GLASBOL NIET IN DE GLASBOL
• Transparante glazen flessen,
bokalen en flacons
• Gesorteerd per kleur (wit en
gekleurd)

• Hittebestendig glas (o.a.
ovenschotels en kookplaten)
• Porselein en aardewerk
• Stenen flessen en kruiken
• Opaalglas en kristal
• Vlakglas (o.a. ruiten en spiegels)
• Lampen en tl-lampen
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Tijdens de eindejaarsperiode zullen de kurken weer knallen
bij heel wat gezinnen. Kurken die na het feestgedruis maar
al te vaak bij het restafval terechtkomen. Een gemiddeld
gezin verbruikt in één jaar zo’n 50 à 60 kurken. In Vlaanderen
belandt er jaarlijks zo’n 480 ton kurk bij het restafval. “Heel
wat mensen weten niet dat kurk een kostbare grondstof is die
perfect een tweede leven kan krijgen”, aldus Geert Bogaert,
verantwoordelijke recyclage bij De Vlaspit vzw, een sociale
werkplaats waar kaars- en kurkresten gerecycleerd worden.

Wat is De Vlaspit?

Wat wordt er concreet gemaakt hier in De Vlaspit
met dat ingezamelde kurk?

Sonia Coppens: “De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in Scherpenheuvel. Wij richten
ons op die mensen die moeilijk een plaatsje vinden
op de gewone arbeidsmarkt. Wij willen niet alleen
een goede werkgever zijn, maar ook degelijke,
kwaliteitsvolle en eerlijke producten aanbieden op
de markt. Onze sociale werkplaats omvat onder
andere nog een groendienst, een poetsdienst, een
eetcafé, een kaarsatelier en een kurkatelier.”

“Dankzij nauwe samenwerkingsverbanden, o.a.
met Limburg.net, kunnen
we steeds meer kurken
inzamelen”

Geert, kan jij ons wat meer vertellen over het
kurkatelier van De Vlaspit?
Geert Bogaert: “Heel wat grondstoffen die in
omloop zijn, komen terecht op de afvalberg, terwijl
ze nog perfect gerecycleerd kunnen worden tot
nieuwe producten. Kurk biedt wat dat betreft heel
veel voordelen. Het is een hoogwaardig en natuurlijk materiaal dat slechts één keer, als wijnstop
bijvoorbeeld, wordt gebruikt om vervolgens bij het
restafval te belanden.”
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Sonia: “We recycleren het tot kurkisolatiekorrels.
Dat vergt maar heel weinig energie. Met deze
isolatiekorrels kunnen woningen en gebouwen
geïsoleerd worden om zo het energieverbruik
te beperken. En aangezien kurk een zeer lange
levensduur heeft, zit je ook op dat vlak gebeiteld.
Ondertussen bestaan er meer dan 900 inzamelpunten voor kurk in België en in het buitenland.
Er zijn ook steeds meer mensen en bedrijven die
de weg naar ons product vinden.”
Maar het kan nog altijd beter?
Sonia: “In 2014 hebben we zo’n 1.500 kilo kurk
ingezameld. In 2016 zouden we dat cijfer graag
verdubbeld willen zien. Even een vergelijking: in
Luik, waar kurkrecyclage zo’n 15 jaar geleden is
ontstaan, zamelt men maar liefst 9.000 kilo per jaar
in. Vandaag komt het ingezamelde kurk voorname
lijk uit het recyclagepark. Sinds 2012 werken we
nauw samen met Limburg.net en kunnen inwoners
hun kurk- en kaarsresten als een aparte fractie
afgeven in het recyclagepark. Je kan je kurken
en kaarsresten ook afgeven in de Kringwinkels.
Wij zorgen er dan voor dat ze een tweede leven
krijgen!”

MEER INFO:
www.recycork.be
www.devlaspit.be

LAAT DE
KURKEN
MAAR
KNALLEN!
MAAR … VERGEET NIET OM ZE EEN
TWEEDE LEVEN TE SCHENKEN

DE SORTEERREGELS VOOR KURK NOG EVEN OP EEN RIJ
KRINGWINKEL OF
RECYCLAGEPARK

NIET TOEGELATEN

• Kurken stoppen (van wijn of bier)
• Onderleggers in kurk
• Overschotten van kurk op rol of
kurkisolatie
• … en alle andere voorwerpen in
kurk

• Synthetische kurken
• Metalen: bindijzers, capsules,
draaistoppen, beschermkappen
enz.
• Kurken met plastiekdop
eraan vastgemaakt (bv. van
likeurflessen)
• Wand- en vloerbekleding

Opgelet: enkel kurk waar geen
metaal, leer, hout, gips of
pleister aan vastzit kan gerecycleerd worden.

NETTE KRANT
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TEGOEDSYSTEEM
ZORGT VOOR
MINDER HUISVUIL
Het uniforme afvalsysteem, waarbij gemeenten in Limburg en Diest gebruikmaken
van tegoedzakken of tegoedkilo’s, werpt duidelijk zijn vruchten af. De gemeenten
die deelnemen aan het systeem produceerden in 2014 beduidend minder afval,
terwijl de hoeveelheid huisvuil in andere gemeenten stabiel is gebleven. Dat blijkt
uit een evaluatie die wij dit jaar deden.

2.023.870 KG
MINDER AFVAL
Concreet werd in Limburg
vorig jaar maar liefst
2.023.870 kilo minder afval
opgehaald dan in 2013. Dat
betekent niet alleen een
kleinere afvalberg, maar
ook nog eens een besparing
van 360.000 euro per jaar.
We hebben er dan ook alle
baat bij om verder te blijven
inzetten op dit systeem.
TEGOEDSYSTEEM IN EEN
NOTENDOP
In heel wat gemeenten
worden de werkings
bijdragen aan Limburg.net
sinds 2014 op een andere
manier geïnd. De kosten
voor de afvalinzameling en
-verwerking worden voortaan
rechtstreeks aan de gezinnen
aangerekend. Het gaat
om een gezinskost voor de
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basisdienstverlening en de
aanrekening van een tegoed
aan huisvuil, op basis van
uw gezinssamenstelling. In
gemeenten die deelnemen
aan het tegoedsysteem
ontvangt elk gezin dus jaarlijks een aantal tegoedzakken
of tegoedkilo’s. Dit aantal
wordt berekend op basis
van een gemiddeld gebruik.
Zo wil Limburg.net bewoners stimuleren om goed te
sorteren en de afvalberg te
verminderen. Gezinnen die
goed sorteren komen immers
toe met dat aantal tegoedzakken.
TEVEEL TEGOEDEN?
Burgers die extra goed
sorteren melden soms dat
zij te veel tegoed hebben.
Zij kunnen hun overschot

BEDELING HUISVUILZAKKEN

€ 360.000
BESPARING PER JAAR
eventueel inruilen voor een
filmticket of een legkip.
Een alternatief kan erin
bestaan het overschot weg
te schenken aan een jeugdbeweging of buren. Indien
blijkt dat meer en meer
mensen een overschot
hebben, kunnen we het
tegoed verlagen en gaan de
afvalkosten voor iedereen
naar beneden. Dan hebben
wij samen ons doel bereikt.
VANUIT HET
SOLIDARITEITSPRINCIPE
Limburg.net vertrekt vanuit
het solidariteitsprincipe.
Iedereen heeft immers afval.
Daarom moet ook iedereen
zijn steentje bijdragen aan
het inzamelen en verwerken
van afval. Uit onderzoek is
gebleken dat 8 à 10 % van

de burgers geen huisvuil
aanbiedt. Dit kan natuurlijk
niet. Het tegoedsysteem
zorgt er niet alleen voor
dat iedereen ook effectief
bijdraagt aan het totaal
plaatje, maar ook dat
mensen geen enkele reden
meer hebben om zwerfvuil
te creëren door bijvoorbeeld
te gaan sluikstorten. Daarnaast vermijden we zo ook
dat mensen restafval zouden
meegeven met goedkopere
of kosteloze fracties, zoals
bijvoorbeeld pmd en papier
en karton. Het is fijn om te
merken dat het vernieuwde
systeem al zo snel tot
positieve resultaten leidt.
Daarom blijven we op deze
manier verder werken aan
een proper morgen!

VERGEET UW TEGOEDZAKKEN VOOR HUISVUIL NIET
AF TE HALEN
Ook dit jaar wordt u als inwoner van Limburg.net of Diest een tegoed huisvuil aangerekend. Woont u in een gemeente met huisvuilzakken (zie kaart) en heeft u ze nog niet
afgehaald? Doe het dan zeker vóór 31 december 2015, want nadien is het onherroepelijk
te laat.

Huisvuilzakken

De gemeenten die in het wit zijn
gemarkeerd, nemen niet deel aan de
afvalbelasting en het tegoedsysteem.

Huisvuilcontainer
Vanaf 01/01/2016
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KUNT U ZICHZELF NIET
VRIJMAKEN?
Dan kunt u ook vragen aan uw buren,
familie, vrienden enz. om uw tegoedzakken mee te brengen. Vergeet dan wel
niet om uw identiteitskaart mee te geven.

DilsenStokkem

As
Genk

Halen Herk-de-Stad

Kinrooi
Maaseik

MeeuwenGruitrode

Beringen

Lummen

WAAROP MOET U LETTEN?
Controleer de openingsuren van het
afhaalpunt in uw stad of gemeente en
breng zeker uw elektronische identiteitskaart (eID) mee. Aan de hand daarvan
verloopt de registratie en wordt het
aantal rollen huisvuilzakken of het
aantal tegoedkilo’s bepaald waarop
u recht heeft. Het tegoed aan huisvuilzakken hangt immers af van de grootte
van uw gezin.

HamontAchel

Lommel

Ham

HOE WEET U OF U NOG EEN
TEGOED HEEFT OPENSTAAN?
Registreer u op mijn.limburg.net met
uw elektronische identiteitskaart. Nadien
kunt u nakijken of u in 2015 uw tegoedzakken al heeft opgehaald of hoeveel
tegoedkilo’s al zijn opgebruikt.

1 persoon

3 rollen van 22 liter
(10 zakken per rol) of
90 kg + 12 ledigingsbeurten

2 personen

1 rol van 44 liter en
2 rollen van 22 liter
(10 zakken per rol) of
120 kg + 12 ledigingsbeurten

3 personen

1 rol van 22 liter en
2 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol) of
150 kg + 12 ledigingsbeurten

4 personen

3 rollen van 44 liter
(10 zakken per rol) of
180 kg + 12 ledigingsbeurten

Tongeren
Voeren

NETTE KRANT
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CREATIEF
KOKEN MET
RESTJES
TIPS VAN EEN EXPERT

Gemiddeld belandt bij Vlaamse gezinnen jaarlijks maar
liefst 36 tot 55 kilo voedsel in de vuilnisbak. Samen gooien
we daarmee zo’n 475 miljoen euro weg. Door creatief
met restjes om te gaan, kunt u echter heel wat besparen.
Inge Bams is een expert op het vlak van deze restjes.
Voor Vlaco geeft ze workshops ‘Koken met restjes’ in heel
Vlaanderen. Limburg.net ondersteunt dit mee. Inge deelt
haar ervaring graag met ons.

Inge Bams

Waarom wilt u mensen sensibiliseren
om anders om te gaan met restjes?

Waar worden die workshops georganiseerd?

Waarop kunnen we zoal letten om voedselverspilling tegen te gaan?

Inge Bams: “Ik ben altijd wel bewust
met voeding omgegaan, maar na een
reportage op tv over de grote hoeveelheden voeding die verloren gaan bij
supermarkten, besloot ik dat dat nog
wel beter kon. Want ook thuis kan je je
steentje bijdragen om voedselverspilling tegen te gaan. Zo ben ik aan de slag
gegaan om workshops uit te werken voor
het aankopen en bewaren van voeding.
Daarbij schenk ik veel aandacht aan de
vervaldata. Die worden namelijk vaak fout
geïnterpreteerd, waardoor mensen soms
ten onrechte denken dat ze het voedingsproduct niet meer mogen opeten, en het
dus in de vuilnisbak belandt … Jaarlijks
gaat er per gezin zo’n 400 euro verloren.”

“Overal in Vlaanderen eigenlijk. Ook
het publiek dat er naar toe komt, is heel
divers. Een gemeente kan via Limburg.net
deze workshops bestellen.”

“Door bijvoorbeeld kritischer te zijn
bij de aankoop ervan - koop alleen die
producten die je nodig hebt - én door
thuis slim aan de slag te gaan. Verwerk
bijvoorbeeld eerst de groenten die je best
zo vers mogelijk eet. Een tip die ik altijd
meegeef tijdens mijn workshops: deel je
koelkast doordacht in. Leg groenten of
andere producten die snel vervallen en je
dus best eerst kan gebruiken vooraan in je
koelkast. Zo verlies je ze niet uit het oog.
De meeste kolen, pompoenen en dergelijke kan je gerust wat langer laten liggen
zonder dat je je zorgen moet maken om
hun smaak en versheid. Denk ook na over
wat je met de restjes kan doen. Zo kan
een bloemkoolsteel nog perfect in je soep
verwerkt worden. Ook overrijpe groenten
smaken nog prima in een lekker soepje.
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Welke producten gooien we vaak weg?
“In de eerste plaats is dat vooral brood. Ik
ben het er helemaal mee eens dat brood
van enkele dagen oud niet meer ideaal is
om mee te nemen in je boterhammendoos, maar je kan er zoveel meer mee
doen! Broodballetjes voor in je soep, allerhande croques, wentelteefjes, broodpudding, paneermeel, ... en wellicht vergeet
ik nog heel wat andere lekkere opties.
Verder belanden heel wat groenten tussen
het afval. Ook dat kunnen we vermijden.”

RESTJESSOEP:

MAKKELIJK ÉN LEKKER
Soep is misschien wel het beste
gerecht om restjes in te verwerken.
Snel klaar, boordevol vitaminen én
er zijn maar weinig ingrediënten
die zich niet laten verwerken in
uw altijd unieke recept. Een blik
in uw koelkast biedt bijna altijd
voldoende inspiratie om aan de slag
te gaan. Geef wel zoveel mogelijk
de voorkeur aan seizoensgroenten.
Maak bijvoorbeeld een heerlijke
pastinaaksoep met, naast pastinaak natuurlijk, o.a. ook gekookte
aardappelen van de dag voordien.
Afwerken kunt u met broodballetjes
of hesp- of spekblokjes die nog in
uw koelkast liggen. Haast in iedere
tuin vindt u vogelmuur, ideaal als
extra smaakmaker!

“Door creatief te
koken met restjes kan
een gemiddeld gezin
400 euro uitsparen.”
Overrijp fruit is dan weer ideaal voor een
smoothie, in een cake of als compote.
Het gaat er eigenlijk gewoon om dat we
niet altijd stilstaan bij wat we weggooien
en waarom. Want bijna altijd bestaat er
wel een mogelijkheid om de restjes nog
ergens in kwijt te kunnen. Na verloop van
tijd wordt dat restjesdenken een automatisme. Oefening baart kunst! Voor al wie
een tuin met daarin nog enkele vierkante
meters vrij heeft: schenk ze aan een paar
kippen. Zij helpen je maar al te graag om
je laatste restjes te verwerken. En in ruil
krijg jij lekkere eitjes!”

U haalde ook al aan dat we de vervaldatum vaak verkeerd interpreteren …
Wat doen we fout?
“Er is een groot verschil tussen ‘te
gebruiken tot’ en ‘ten minste houdbaar
tot’. Het ‘te gebruiken tot’-label, vooral
gebruikt bij bederfelijke voeding als
vlees- en zuivelproducten, kan je maar
beter goed in acht nemen. Na de datum
op de verpakking mag je deze producten
niet meer gebruiken. Voor producten
met een ‘ten minste houdbaar tot’-label,
zoals bijvoorbeeld pasta, koffie, chips,
chocolade, … is het risico minder groot.
Ruik, kijk en proef voor je deze producten
weggooit. De producten hebben
misschien wel wat van hun aroma’s
verloren, maar hoeven daarom nog niet
in de vuilbak te belanden. Met een beetje
creativiteit en gezond verstand haal je een
pak meer uit je voeding.”

APPELCHIPS

FAVORIET VAN DE KINDEREN
Ingrediënten:
De schillen van twee appels
1 eetlepel kaneel
1 eetlepel poedersuiker
Bereiding:
Meng de appelschillen met de
kaneel en suiker. Verspreid ze over
een bakplaat die je hebt bekleed
met bakpapier. De schilletjes
moeten zo’n 45 minuten in een
oven van 150 °C. Alleen al voor de
geur in huis het maken
én proeven waard!

NETTE KRANT
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THERAPEUTISCH

TUINIEREN
BRENGT KWETSBARE MENSEN
EN DE NATUUR SAMEN

U merkt het al bij een herfstwandeling door het
bos: de natuur doet goed aan lijf en leden en geeft
kracht. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen.
Tuinieren, of groenbeleving in het algemeen, wordt
dan ook steeds vaker ingezet voor kwetsbare
groepen in onze samenleving. Op 19 november
organiseerden de PXL-hogeschool, Limburg.net en
Terra-Therapeutica een studiedag rond therapeutisch tuinieren. Met meer dan 100 inschrijvingen en
een divers publiek van medewerkers van zorginstellingen, OCMW’s, therapeuten tot en met architecten, was deze dag een groot succes! Herman
Vereycken en Luc Vanhoegaerden zijn experts op
het vlak van tuintherapie en hebben samen met
François Jacobs, die coördinator is bij Limburg.net,
Terra-Therapeutica opgericht.
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Wat is tuintherapie precies?
Luc Vanhoegaerden: “Tuintherapie wil
kwetsbare mensen en de natuur samenbrengen om hun welzijn en gezondheid
positief te beïnvloeden. We maken een
onderscheid tussen tuintherapie en therapeutische tuinen. Bij tuintherapie participeert iemand in een rolstoel of rollator
actief in het tuinieren, bijvoorbeeld onder
begeleiding van een ergotherapeut. Terwijl
mensen met een bepaalde beperking in
therapeutische tuinen de helende invloed
van het landschap ondergaan. Zo bestaan
er bijvoorbeeld tuinen die volgens een
bepaald kleurenschema zijn uitgewerkt, of
specifiek afgestemd zijn op mensen met
dementie of autisme. Iedere groep heeft
immers andere behoeften.”
Wanneer besloten jullie de krachten te
bundelen?
Herman Vereycken: “Omwille van lichamelijke ongeschiktheid ben ik zelf op erg
jonge leeftijd moeten stoppen met werken.
Nadien legde ik me toe op tuinieren, en
merkte ik de positieve effecten hiervan
op mijn lichaam en geest. Dat wilde ik
ook graag met anderen delen. Zo ben ik
als vrijwilliger begonnen met tuinieren
met kwetsbare mensen: mensen met
een beperking, mensen zonder papieren,
mensen met dementie, … Heel zinvol werk,

mooi samen. Samen met Herman, zijn
echtgenote Chris, en François besloten we
om Terra-Therapeutica op te richten.”

maar ook niet altijd even makkelijk. Het
ontbrak aan onderbouw en expertise. Toen
ik Luc leerde kennen, voelden we meteen
dat we met onze expertise samen veel
zouden kunnen doen.”
Luc: “Dat was in 2014. Op mijn beurt
kende ik François Jacobs, als coördinator
van Limburg.net, al een tiental jaar. Ik was
coördinator van Velt, de Vereniging voor
Ecologisch Leven en Tuinieren. Velt en
Limburg.net hebben de afgelopen jaren
heel wat Samentuin-projecten opgezet,
plaatsen waar mensen samen kunnen
tuinieren.”

Welke rol neemt Terra-Therapeutica op?
Herman: “Terra-Therapeutica is een
denktank, een adviesgroep waarin we
willen nagaan hoe we tuinieren en tuinomgevingen in contact kunnen brengen met
kwetsbare mensen om op die manier hun
welbevinden te bevorderen. De interesse
in therapeutisch tuinieren zit in de lift, en
dat is positief. Maar het leidt ook tot het
ontstaan van allerlei geïsoleerde initiatieven. Wij willen alle kennis bundelen
en beschikbaar maken. De olie tussen de
verschillende radertjes in het grote raderwerk zijn.”

François Jacobs: “Ecologisch tuinieren
is niet alleen gezonder, het leidt ook tot
minder afval. Daarom zet Limburg.net er
zo sterk op in. Bij die samentuin-projecten
kwam er al snel een groeiende interesse
van OCMW’s, zorginstellingen enz. Meer
en meer zijn we bij nieuwe projecten ook
voorzieningen gaan installeren voor kwetsbare mensen met een mentale beperking,
voor mensen in rolstoel enz. Maar het
aanbieden van die voorzieningen volstaat
niet, ze moeten natuurlijk ook gebruikt
worden. En dat blijkt in de praktijk niet
altijd even makkelijk.”

François: “In Engeland bestaat er zelfs
een universitaire opleiding tot tuintherapeut. Ook de PXL-hogeschool gelooft
sterk in een specifieke opleiding voor de
richting ergotherapie en groenmanagement en onderzoekt de mogelijkheden
om deze in haar opleidingen op te nemen.
Limburg.net brengt in dit verhaal de juiste
partners samen, zoals bijvoorbeeld de
hogeschool en Terra-Therapeutica. Onze
organisatie zet graag haar schouders onder
zinvolle initiatieven als deze.”

Luc: “Dankzij de ontmoeting met Herman,
die niet alleen op theoretisch vlak, maar
ook in de praktijk een zeer ruime expertise
heeft opgebouwd, vielen de puzzelstukken

NETTE KRANT

•

THERAPEUTISCH TUINIEREN

•

13

BRIK &
BRITT

HET SCHOLENPAKKET

Dit schooljaar heeft Limburg.net een nieuw lespakket voor de 2de graad van het basisonderwijs ontwikkeld. Brik & Britt zijn de superhelden die de leerlingen van het derde
en vierde leerjaar uitdagen om de afvalberg zelf te verkleinen. De avonturen van ‘Brik
& Britt en de strijd tegen het afvalmonster’ zitten verwerkt in een educatieve speldoos
met een kippenbordspel, afvalkwartet, afvalrace en verschillende experimenten.
“De leerlingen zijn heel enthousiast”,
zegt juffrouw Heidi van het derde leerjaar
van de basisschol De Reinpad - Gelieren
in Genk. “Het filmpje dat op de website
staat heeft hen meteen meegenomen in
het verhaal. Zelfs op de speelplaats zetten
ze de strijd tegen afval lustig verder en
spelen ze Brik, Britt, Charlie en Charlina.
Het kippenbordspel hebben we al een
aantal keer gespeeld en het valt me op
hoeveel de kinderen hiervan onthouden.”
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EXTRA INFO

Wilt u, net zoals juffrouw
Heidi, aan de slag gaan
met deze educatieve
speldoos? U kunt hem
gratis aanvragen op
www.brikbritt.be

SCHOLENPAKKET

DIENSTEN VAN
MIJN.LIMBURG.NET
UITGEBREID
DE PERSOONLIJKE PORTAALSITE VAN LIMBURG.NET BREIDT UIT

In het voorjaar lanceerde Limburg.net een gloednieuw digitaal portaal waar de burger
terechtkan voor alle informatie omtrent zijn huishoudelijk afval. Op ‘Mijn.Limburg.net’
krijgt u met een persoonlijk profiel informatie op maat. De dienstverlening is nu
uitgebreid met meer details over uw parkbezoek, ophalingen en financiële gegevens.

‘Mijn.Limburg.net’ geeft de gebruiker een
overzicht over de afvalophaling, park
bezoeken, persoonlijke en financiële gegevens. Bovendien kunt u er vragen stellen
of klachten meegeven. Ook de e-portemonnee - het elektronisch spaarsysteem kan er geraadpleegd worden.
HOE ’MIJN.LIMBURG.NET’
GEBRUIKEN?
De toegang tot ‘Mijn.Limburg.net’ is
voorzien via de homepage van de website
www.limburg.net of rechtstreeks via
mijn.limburg.net. Bij een eerste bezoek
moet u zich registreren en een profiel
aanmaken met behulp van een kaartlezer
en uw elektronische identiteitskaart.
Daarna kunt u telkens eenvoudig inloggen
via uw e-mailadres en wachtwoord om het
persoonlijke portaal te raadplegen.

HOE REGISTREERT U ZICH?
1. Eenmalige registratie met eID-lezer

2. U krijgt een e-mail met éénmalige login

3. Wachtwoord kiezen

4. Vanaf nu kunt u inloggen met uw e-mailadres en gekozen wachtwoord

REGISTREER
U NU OP
MIJN.LIMBURG.NET
DOE DIT VOOR
31 DECEMBER 2015
EN MAAK KANS
OP 1 VAN DE 20
DUO-FILMTICKETS!
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VERNIEUWEND PROEFPROJECT
OPTIMO VANAF 4 APRIL 2016 IN LOMMEL

ÉÉN OPHAALDAG,
VIJF AFVALFRACTIES
Limburg.net test een vooruitstrevend afvalophaalsysteem uit in Lommel. Vanaf
4 april worden vijf verschillende afvalfracties opgehaald op één dag. Het gaat om het
vertrouwde huisvuil, pmd en groenafval, maar ook zachte kunststoffen, textiel en
lederwaren worden dan aan huis opgehaald. Daarvoor krijgt de inwoner van Lommel
vijf verschillende afvalzakken, elk in een andere kleur. De vijf fracties worden later
aan de hand van de kleur van de zak in het sorteercentrum gesorteerd. Het gaat om
een proefproject waarmee Limburg.net, samen met Lommel, wil onderzoeken of het
met een ander inzamelsysteem mogelijk is om meer fracties in te zamelen zonder de
inzamelkost te laten stijgen.
Het proefproject van
Limburg.net kreeg
de naam Optimo.
Hiermee willen we
een antwoord vinden
op de vraag: “Kunnen
we onze huidige afvalwagens niet optimaler gebruiken door
verschillende soorten
zakken in dezelfde
wagen op te halen en
ze achteraf weer uit
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elkaar te halen voor
verwerking, in plaats
van voor elke fractie
een aparte wagen te
laten rondrijden?”. De
afvalfracties die we met
zijn allen produceren,
worden immers steeds
diverser én steeds
kleiner: omdat we
kleiner wonen en omdat
we beter sorteren.
Op termijn wordt het

•

“Vroeger bestond er alleen
restafval dat huis-aanhuis werd opgehaald.
Op termijn zijn er steeds
fracties bijgekomen waarvoor telkens een nieuwe
ophaalwagen werd
ingezet”

S CPH
O
T IOMLO
E NPPRAOKEKFEPTR O J E C T

onhaalbaar om per
fractie één vrachtwagen
in te zetten.
AFVAL OPTISCH
SCHEIDEN
Tijdens het proefproject
zullen in Lommel
vijf verschillende
afvalfracties ingezameld worden op één
dag. Voor elke fractie
wordt een zak met één

ZO
WERKT
HET
bepaalde kleur gebruikt.
Op basis van die kleur
worden de zakken
nadien optisch gesorteerd in het sorteercentrum. Het nieuwe
systeem biedt heel wat
voordelen: doordat er
meer fracties aan huis
worden opgehaald, moet
u minder vaak naar het
recyclagepark, moeten
de ophaalwagens minder
vaak de baan op en zal
het ook makkelijker
worden om een bijkomende fractie aan huis
op te halen. Gelijkaardige projecten in het
buitenland hebben al
bewezen dat deze
milieuvriendelijke
aanpak werkt en
technisch haalbaar is.
NIEUWE ZAKKEN
Vanaf 4 april moeten de
Lommelaren voor huisvuil, pmd en groenafval
zakken met een nieuwe
sluiting gebruiken. Voor
de twee nieuwe fracties
(zachte kunststoffen en
textiel) worden nieuwe
zakken geïntroduceerd.
Daarom krijgen de
inwoners van Lommel
een gratis startpakket,
met daarin per fractie
één rol zakken. De
startpakketten worden
bedeeld tijdens de
bedelingsdagen van de
tegoedzakken.

NIEUWE AFVAL
KALENDER
In december krijgen alle
inwoners van Lommel
een afvalkalender voor
de eerste drie maanden
van 2016. Dan gebeurt
de ophaling nog op de
oude, vertrouwde manier.
Half maart krijgen ze een
nieuwe afvalkalender
voor het nieuwe systeem
in de bus.
INZAMELMETHODE
WORDT GETEST
Tijdens het proefproject
zal Limburg.net
verschillende ophaalmethodes testen.
De inzamelrondes zullen
tijdens het proefproject
geëvalueerd en bijgestuurd worden waar
nodig. Op dit moment
zijn ze vastgelegd op
basis van de geschatte
duurtijd van een rondrit
en de belading bij de
bewoners. Het opzet van
het proefproject is om
uit te zoeken welk effect
verschillende inzamelmethodes hebben op de
inzameltijd.
Als het proefproject in
Lommel positief geëvalueerd wordt, blijft het
nieuwe inzamelsysteem
nadien van kracht én
wordt het ook uitgerold
naar andere steden en
gemeenten.

1

U kunt vijf soorten afval buitenzetten. Elke afvalsoort in een
verschillende kleur zak.

1. De inwoner zet 5 zakken bu

2

Verschillende fracties worden samen
op één dag opgehaald.

2. Er komt 1 wagen alle 5 de f

3

3. Wagen rijdt naar sorteercen

De ophaalwagen rijdt naar het
sorteercentrum.

4

4. Uitsorteren in centrum

Uitsorteren op basis van de kleur
van de zak.

5

Vrachtwagens rijden per fractie
naar de verwerker.

5. Vrachtwagens met monofr
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VRIJWILLIGERS
GAAN SAMEN DE
STRIJD AAN TEGEN
ZWERFVUIL
Onderzoek toont aan dat 90 % van de bevolking zich
enorm stoort aan zwerfvuil. Dit najaar sloegen Het Belang
van Limburg en Limburg.net daarom de handen in elkaar
om een nulmeting uit te voeren en redactionele reportages
te maken over de aanpak en preventie van zwerfvuil.
Limburg.net bindt al jaren deze strijd aan met doel
treffende opruimacties zoals Straat.net.
ZWERFVUIL AAN DE BRON
AANPAKKEN
Met Straat.net mobiliseert Limburg.net
jaarlijks heel wat verenigingen, scholen
en vrijwilligers om honderden tonnen
rondslingerend afval uit het straatbeeld te weren. Maar dit jaar zijn we
nog een stapje verder gegaan en heeft
Limburg.net de claimkaart geïntro
duceerd in Limburg. Dit OVAM-initiatief
voor particulieren heeft dit najaar ook een
enorm succes gekend in Limburg.
CLAIM UW STRAAT
De claimkaart is een digitale kaart van
Vlaanderen waarop iedere inwoner in
zijn gemeente een aantal straten kan
‘claimen’ om deze op te ruimen en zo de
strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. In ruil
verdient u 200 punten van de e-portemonnee die ingeruild kunnen worden voor
filmtickets, De Lijnkaarten, een scharrel
kip enz.
Het principe is eenvoudig: u claimt een
perceel van 100 bij 100 meter, ruimt dit
één of meerdere keren per jaar op en
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voorkomt op die manier zwerfvuil. U kunt
zelf aan de slag gaan of ervoor kiezen
om samen met de buren of de familie uw
schouders te zetten onder dit initiatief.
En enthousiasme wordt zeker geappre
cieerd want er kunnen meerdere percelen
worden geclaimd.
Annick De Paepe (coördinator
Limburg.net): “Limburg.net ijvert al jaren
voor properdere straten. Straat.net blijft
een succes bij verenigingen en scholen.
We kregen steeds vaker vragen van particulieren die ook wilden meewerken aan
een propere straat. Daarom hebben we
de claimkaart, een initiatief van OVAM,
ook in Limburg geïntroduceerd. Voordeel
hiervan is ook dat dit het hele jaar door
blijft gelden. Ik denk dat dit wel een mooi
voorbeeld is van hoe verschillende organisaties de krachten bundelen om de strijd
tegen zwerfvuil aan te gaan.”
VRIJWILLIGERS OP PAD
Twee van die enthousiaste vrijwilligers zijn
Katrien Bruggeman en Ludo Swinnen uit
Martenslinde (Bilzen).

“Het is duidelijk dat
steeds meer mensen
zich storen aan zwerfvuil en zelf actief
willen meewerken aan
een nette omgeving.
Dat kan met de claimkaart”

Enkele jaren geleden hadden een aantal
buren het idee om zelf actief op pad te
gaan om de straten van het dorp proper
te houden. “Samen met andere leden van
‘Lin in het groen’ hebben we het initiatief
genomen om zwerfvuil op te ruimen in de
straten van Martenslinde. Verschillende
vrienden en buren hebben verschillende
straten in het dorp geclaimd”, zo zegt
Ludo.

“Dat sociale aspect vind ik ook
bijzonder fijn”, vult Katrien aan. “We
gaan samen op pad en maken gezellige
wandelingen. Of we dagen elkaar uit
om het properste stukje Martenslinde
te hebben”, lacht Ludo.
Een bende vrijwilligers die samen op
pad gaan, zet andere mensen aan om
ook hun schouders mee te zetten onder
dit project. Het is ook fijn om zoveel
ondersteuning te krijgen van de Milieudienst van Bilzen.
Een blikje, een zakje, een sigarettenpeuk, glazen flessen, ... Het zijn maar
een paar voorbeelden van zwerfvuil dat
de vrijwilligers regelmatig tegenkomen.
Het lijken kleine dingen, maar ze zorgen
ervoor dat het straatbeeld na een tijdje
verloedert. “Wij willen dat onze kleinkinderen in een propere buurt kunnen
spelen. Daarom zetten we ons hier ook
graag voor in, in de hoop natuurlijk dat
een nette straat de voorbijgangers ook
aanzet om deze net te houden. En dat
werkt wel”, zegt Katrien Bruggeman.
“Qua hoeveelheid zwerfvuil zien we
duidelijk een verbetering met vroeger.

Tegelijk zijn we niet naïef. Er zal altijd
wel hier of daar een spelbreker zijn die
meent zich niet aan de regels te moeten
houden. Het is ons doel stap voor stap
vooruitgang te boeken en mensen
ervan bewust te maken dat ook zij het
verschil kunnen maken.”
“Het is ook wel mooi meegenomen dat
je in ruil hiervoor punten van de
e-portemonnee krijgt”, zegt Ludo.
“Zeker voor jongeren.”
Momenteel zijn er in Bilzen al ongeveer 200 percelen geclaimd door
15 personen waaronder Katrien Brugge
man en Ludo Swinnen. Ludo: “Twee
keer per week ruim ik het zwerfvuil op
in mijn geclaimd stukje Martenslinde.
Dat deed ik vroeger ook al omdat ik
merkte dat een goed onderhouden
locatie minder snel ontsierd wordt
door rommel op de grond. Bezoekers
spreken me regelmatig aan. Natuurlijk
doet het deugd dat ons engagement
wordt gewaardeerd.”

www.indevuilbak.be
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www.twitter.com/limburgnet
www.facebook.com/limburg.net
www.limburg.net
0800/90 720

STEL UW VRAAG
AAN LIMBURG.NET

VOOR
U
OPGELOST

Hoe weet ik of ik mijn
tegoedzakken al
heb afgehaald?

Hoe kan ik vermijden
dat mijn gft-container in
de winter aanvriest?

Hoeveel kost
een grofvuilinzameling?

Op mijn.limburg.net
kunt u zich registreren
en kunt u nagaan of
u uw tegoed al heeft
afgehaald. Ook andere
persoonlijke gegevens
rond uw afvalstoffen
kunt u hier consulteren
zoals uw verbruik, uw
afvalkalender en uw
parkbezoeken.

Wanneer u onderaan in
de container krantenpapier legt, neemt het
papier het vocht op.
Dit voorkomt al voor
een groot gedeelte het
vastvriezen van afval.
Ook uw afval inpakken
in krantenpapier helpt.
Hoe minder vocht in de
container, hoe minder
kans dat het afval
aanvriest.

Een grofvuilinzameling kost in de meeste
gemeenten 20 euro per
ophaalbeurt. Op
www.limburg.net/
grofvuil_aanvraag of
via 0800/90 720 kunt u
een ophaling aanvragen
en verneemt u welk
tarief in uw gemeente
geldt.

Als afvalintercommunale streven we ernaar om alle burgers en
gemeenten tevreden te houden en deskundig van dienst te zijn.
Zit u dus met een prangende vraag of een praktisch probleem
over afval? Blijf er niet mee zitten, maar contacteer ons! Onze
hulpvaardige medewerkers staan u met plezier te woord. Hierbij
slechts een kleine greep uit de vragen die we de laatste tijd
ontvingen via de ombudsdienst, op Twitter en via Facebook, …

