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Op onze schoonste site
ontdekt u nog meer tips en
nieuws over Limburg.net.
www.twitter.com/limburgnet
www.facebook.com/limburg.net
www.limburg.net
0800/90 720
Realisatie: Absoluut en Connect
VU: Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt

Heeft u zelf nog
goede ideeën over
hoe we de toekomst
van afvalophaling en
afvalverwerking kunnen
verbeteren? Stuur
ons een mailtje naar
innovatie@limburg.net

OPTIMO

NIEUW
OPTIMO
PROEFPROJECT
LOMMEL

Limburg.net
innoveert voor u!
What else?

De wereld staat niet
stil, wij bij Limburg.net ook
niet. Daarom werken we continu aan
nieuwe methoden om afvalophaling
en –verwerking te vereenvoudigen.
Een project dat we momenteel uittesten,
is optimo in Lommel.

Benieuwd wat Limburg.net
te maken heeft met deze
man en koffiecapsules?
Bekijk het filmpje op
magazine.limburg.net/optimo
of scan de QR-code!

Dit proefproject zamelt verschillende soorten afval in
op eenzelfde moment, tweewekelijks. Ook afval dat
normaal niet aan huis wordt opgehaald, zoals textiel
en zachte kunststoffen, zamelen we nu in. Nadien
wordt het afval afgevoerd naar het correcte verwer
kingscentrum. Daardoor moet u minder vaak naar
het recyclagepark en rijden er minder ophaalwagens
rond. En dat is natuurlijk optimaal voor mens en milieu,
vandaar de naam optimo. Het nieuwe inzamelsysteem
wordt op dit moment uitgetest in Lommel. Als de re
sultaten positief zijn, passen we deze ophaalmethode
ook toe in de rest van het werkingsgebied.
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KIPPENHOK

Kiplekker in het kippenhok
Met kippen haalt u de ideale afvalverwerksters
in huis (of ja, tuin). Deze dames hebben echter
ook een goed kippenhok én de juiste verzorging
nodig. Vind hier meer tips voor gezonde, gelukkige
en natuurlijk afvalverwerkende kippetjes.

3 onmisbare tips voor gezonde kippen
1. Kippen zijn echte
gezelschapsdames
Eén enkele kip zal snel
vereenzamen, schaf
er dus minstens twee
aan. Let wel op dat u ze
genoeg ruimte geeft.
Veel kippen op een
kleine oppervlakte geeft
geuroverlast. Een man in
het kippenhok is trou
wens niet noodzakelijk.
Ook zonder haan in de
buurt zullen kippen lustig
eieren leggen.

2. Kippen hebben
aandacht nodig
Als u denkt dat u ze
alleen maar hoeft te
voederen, heeft u het
mis. Eitjes rapen, water
verversen, strooisel ver
vangen, het kippenhok
uitmesten … er komt wel
wat kijken bij het houden
van kippen. Vergeet dus
zeker niet om uw buren
in te schakelen als u op
vakantie gaat.
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3. Kippen willen comfort
Laat uw kippen niet
letterlijk in de kou staan.
Enkel een ren of buiten
loop is onvoldoende. Een
degelijk kippenhok is
absoluut noodzakelijk om
ze te beschutten tegen
weer en wind. Wilt u meer
weten over het ideale
kippenhok? Lees dan
zeker verder!

Het
ideale
kippen
hok

Kippen vertoeven graag in de buiten
lucht maar ’s avonds zoeken ook zij
graag een warm en droog nest op.
Een kippenhok waar de kippen kunnen slapen,
schuilen en eieren leggen, is dus onmisbaar. Of u
het nu zelf maakt of ergens gaat kopen, dat maakt
allemaal niet uit. Zolang het maar aan de volgende
voorwaarden voldoet:
03
02

Installeer een loopplank
met dwarslatjes zodat de
01
kippen gemakkelijk in het
hok geraken. Binnenin
Voor een kleine tuin en
plaatst u een zitstok.
maar enkele kippen is
een verplaatsbaar houten Aangezien kippen graag
hoog slapen, plaatst
hok uitermate geschikt.
Een hok op poten van 50 u deze best zo hoog
tot 80 cm hoog is ideaal. mogelijk.

Monteer tegen de zijkant
van het hok een kleine
(automatische) voederbak.
Een drinkbak plaatst u
best buiten het hok.
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04
Kippen zijn nogal tocht
gevoelig. Kieren en sple
ten zijn dus uit den boze.
Het hok moet echter wel
voldoende verlucht én
verlicht zijn.
05
Vermijd bovendien
scherpe hoeken of
uitstekende spijkers.
Bescherm hiermee zowel
uzelf als uw kippen.

Naast het kippenhok
moet u ook een voldoen
de grote kippenren voor
zien. 5 m2 per kip geeft ze
06
voldoende ruimte om hun
pootjes te strekken. Sluit
Een uitneembaar dak of
de ren af met fijnmazige
een uitneembare zijwand
afsluitdraad en bescherm
zorgt ervoor dat u het hok
uw kippen op die manier
gemakkelijk kan reinigen.
tegen roofdieren.
Een dik pak droog strooi
sel op de bodem van het
hok helpt u al een heel
eind verder.

Kan u niet wachten om kippen in huis te halen?
Ruil de punten op uw e-portemonnee voor een afvalverwerker via magazine.limburg.net/kippen.
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Afval
ophalen is
niet voor
watjes

“Meelopen met
de vuilniswagen?
No way!”

Wat heeft de
frontman van
Zornik als
vuilnisman
geleerd?
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BV LOOPT MEE

Hasselt, Banneux-wijk, 13 mei, 6 uur in
de ochtend. De ronde begint voor de
mannen van de vuilophaaldienst. Deze
keer met een nieuwe collega voor één
dag: rockzanger Koen Buyse. Hoe doet de
frontman van Zornik het als vuilnisman?

“Planner Martin gaf
me handschoenen,
veiligheidsschoenen en
een overall. Die zou niet
lang proper blijven.”

“Of ik wel eens met de vuilniswagen wilde
meelopen? Mijn eerste reactie was: no way!”,
glimlacht Koen. “Maar snel daarna dacht ik
‘waarom ook niet?’ Ik ben zelf bewust met af
val bezig. En de wereld van vuilnismannen is er
één die ik niet ken. Ik kon dus nog iets bijleren.”
13 mei was het zover.
Om hoe laat liep je wekker af?
“Om 4u40. Rond 5u30 moest ik bij de stel
plaats in Houthalen zijn. Daar kreeg ik uitleg
over het werk en het achterwaarts afstappen
van de vrachtwagen. Dat ik zeker goed moest
opletten met het verkeer, zeiden ze nog. Om
6 uur stipt vertrok ik met één chauffeur en
twee laders richting Hasselt. Toffe gasten!”

“Mijn collega’s zijn ooit
eens een 10 kg-zak
tegengekomen die 41 kg
woog. Je wilt niet weten
wat daarin steekt….”

Wat is je vooral opgevallen?
“Dat de meeste vuilniszakken overbeladen
zijn. Zakken die correct gevuld zijn, kun je op
één hand tellen. Wij staan daar niet bij stil,
maar die gasten halen op één ronde 15 ton
huisvuil op. Dat is 7,5 ton per man, puur op
spierkracht! Ik tilde twee zakken per keer, zij
tillen er soms 8 tot 10 tegelijk om het vooruit
te laten gaan. Het is fysiek vermoeiend,
maar ook mentaal zwaar. Je moet constant
opletten en zeer geconcentreerd werken.
Afstappen, kijken naar het verkeer, de straat
oversteken, zakken nemen, weer de straat
over, de zakken erin zwieren en weer terug.
Ondertussen is het opletten geblazen of je
wordt van je sokken gereden door haastige
automobilisten. Dat mentale had ik onder
schat, het is niet zomaar een dom werkje.”

“Zo’n zak van 20 kg, dat
zwier je niet zomaar in
een vrachtwagen. Eén
keer dat gaat, maar
honderd keer is lastig.”

Was is je indruk over het sorteergedrag van de Limburger?
“Als je een zak in de vrachtwagen zwiert en
je hoort kling-ding-ding, dan weet je dat daar
glas in zit. Maar dan is het al te laat: hij ligt
erin, eigenlijk moet je die laten staan, want
glas mag niet in de verbrandingsoven. Een
propvolle zak die niets weegt? Dan weet je
dat die vol zit met plastic. Ik heb zelfs zakken
gezien met karton in. Dan dacht ik: mensen,
karton komen ze volgende week ophalen,
waarom steek je dat er nu in?”
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“De outfit van vuilnis
mannen is dik in orde.
Dat moet ook wel.”

BV LOOPT MEE

“Ze zeggen dat
vuilnisman een zwaar
beroep is. Dat wilde ik
zelf wel eens beleven.”

Wat heb je geleerd?
“Dat sorteren iets is dat altijd beter kan.
Ik merk dat zelf ook: vooral plastic is een
probleem. Vroeger gooide ik plastic dat
niet in de blauwe zak mag in de vuil
niszak, maar nu doe ik dat niet meer. Ik
verzamel het en breng het gratis naar
het recyclagepark. Sindsdien – wij zijn
met twee - hebben we amper één zak
huisvuil per maand. Groenafval is voor
sommigen ook een probleem. Maar zelfs
in een klein stadstuintje: klop vier plan
ken in de grond, je groenafval erin en
je hebt na een jaar gratis potgrond. Dat
werkt echt goed.”
Geen spierpijn de dag nadien?
“Jawel! Vooral in mijn vingers. Ze zijn
nochtans getraind en soepel van het
gitaarspelen. Het vroege opstaan vond ik
niet zo erg, maar ’s avonds lag ik er wel
om 22 uur in. En dat voor een vrijdag
avond! Maar ik had de ervaring niet wil
len missen. Ik heb veel respect gekregen
voor die mannen. Het zet mij aan om nog
beter te sorteren en te letten op het ge
wicht. Ik zal zeker ook wel eens een zak
overladen hebben. Dat doe ik niet meer!”

Bekijk hoe Koen een ochtend als vuilnisman beleefde in de video op
magazine.limburg.net/koenbuyse
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INFO

om uw
afval
nog beter
buiten
te zetten

7 tips:

Samen brengen we
het afval op een goede
manier tot bij de ver
werker. Draag ook uw
steentje bij door het
afval correct aan te
bieden? Onze ophalers
zijn u alvast dankbaar!

01

02

03

Denk aan de rug
van onze ophalers en maak uw
afvalzak en -bak
niet te zwaar.
Een zware zak
scheurt ook ge
makkelijker.
Zorg ervoor dat
uw afval ten
laatste om 6 uur
’s ochtends klaar
staat. Hoe laat
uw afval wordt
opgepikt, hangt
af van de vracht
wagenroute.
Bind geen afval
aan de zakken.
Als er afval aan
de zakken hangt,
kunnen de ma
chines dat niet
verwerken. Zorg
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er dus voor dat
alles netjes in de
zak steekt.
04

Pas op met
scherpe voorwerpen. Deze kunnen
de zak beschadi
gen, maar vooral
ook de afvalopha
lers kwetsen.
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Deponeert u uw
huisvuil in een
zak? Voorzie dan
een handgreep
van ten minste
10 cm. Zo kunnen
de ophalers
de zakken vlot
oppakken. Plak
de zak niet toe
want dan kan de
afvalophaler deze
niet dragen.

06

Deponeert u uw
huisvuil in een
bak? Plaats de
container met de
handgreep naar
de straat toe.
Op die manier
kunnen onze
ophalers vlot de
containers leeg
maken.

07

Bind uw papier
en karton samen
met natuurtouw
of stop het in een
kartonnen doos.
Verwijder ook
alle plastieken
folies rond
reclamebladen
en magazines.

AFVALTIPS

Beter bewaren =
minder weggooien!
7 tips om keukenafval te beperken

1

WAT IS HET VERSCHIL
TUSSEN 'TEN MINSTE
HOUDBAAR TOT' (THT) OF
'TE GEBRUIKEN TOT' (TGT)?
Producten met een THTdatum bederven minder snel.
U mag ze ook over datum
nog eten. Producten met een
TGT-datum bederven echter
zeer snel. Eet ze tijdig op, voor
ze over datum zijn!

2

3

TE WARM OF TE KOUD?
4°C, dat is de ideale
temperatuur voor uw
koelkast. Op deze tempe
ratuur worden de meeste
bacteriën gedood.

IN DE DIEPVRIES KAN
U MEER BEWAREN
DAN U DENKT
We geven alvast een
aantal voorbeelden:
gekookte mosselen,
margarine, gebraden
en gebakken vlees of
appelsiensap.

5

AL GEHOORD VAN
KOUDEBEDERF?
Exotische vruchten maar
ook tomaten, paprika of
courgette hebben hier last
van. Door de koude van de
koelkast gaan de cellen ka
pot waardoor ze gevoeliger
zijn voor rotplekken. Niet in
de koelkast bewaren dus!

6

HOE BROOD EN
KOEKJES LANGER
ZACHT HOUDEN?
Steek er in de bewaar
doos een halve appel bij.

Heeft u toch keukenafval? Leer
hier hoe u het kan composteren:
magazine.limburg.net/composteren
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1,34 kg

gooien we
gemiddeld weg,
per persoon,
per dag.
In België heeft
iedere inwoner zo’n
1,34 kg huishoudelijk
afval per dag.
4

WIST U DAT PRODUCTEN
NOG 24H BEVROREN
BLIJVEN ALS DE
DIEPVRIES UITVALT?
Geen paniek dus, tegen
die tijd is de panne vast
verholpen en hoeft u
geen eten weg te gooien.

7

VRIES VERSE KRUIDEN
IN MET WAT OLIE
Ze blijven langer goed en
u kan sneller aan de slag
tijdens het koken.

AFVAL HELPT

TAXUS
REDT
LEVENS
Limburg.net steunt ieder jaar de strijd tegen
kanker door taxus in te zamelen. Hiervoor
werken we samen met Taxusbank.
Breng tussen 4 juni en 3 september 2016 vers en jong
taxussnoeisel gratis naar het recyclagepark. Taxus bevat
baccatine en deze stof is ontzettend waardevol voor
kankerbehandelingen. Snoei daarom uw taxus en red levens!

30%

van de bevolking
krijgt ooit te
maken met
kanker. Daarvan
krijgt 1 op 4 een
behandeling met
baccatine.

In 2015 is er in de provincie Limburg en de stad Diest
1.327 m³ taxus ingezameld, wat maar liefst 99.000 euro
opleverde! De afvalintercommunale heeft deze inkomsten
geschonken aan vzw Kleine Prins, vzw Erica Thijs, Limburgs
Kankerfonds, Think pink vzw en Kom op tegen kanker –
onderzoeksproject Kanker bij Limburgse ouderen project.

Aan welke voorwaarden moet
het taxussnoeisel voldoen?
JONG SNOEISEL: Enkel het
éénjarig snoeisel (takken tot
30 cm) van de taxus baccata
bevat de waardevolle stof bac
catine. Het is dan ook belangrijk
dat het verzamelde snoeigroen
afkomstig is van hagen die
jaarlijks gesnoeid worden.
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
aan te leveren. Taxussnoeisel
vermengd met aarde, gras of
ander groen, is waardeloos.
VERS EN DROOG SNOEISEL:
Het snoeigroen moet zo snel
mogelijk gedroogd worden,
anders kan het niet meer
gebruikt worden. Breng uw
taxussnoeisel dus binnen de
24 uur naar het recyclage
park. Zorg er bovendien voor
dat het snoeisel niet verhit.

Wilt u ook levens redden? Ga naar
magazine.limburg.net/taxus
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1m3

taxus =
1 kankerbehandeling.

1.327 m3

taxus werd in
Limburg en Diest
ingezameld in 2015.

COLUMN

o

©F
ra n k B

iesmans

Ik probeer erop te letten dat
ik geen producten koop die slecht
zijn voor de planeet. Eigenlijk zouden
dergelijke producten gewoon niet
meer verkrijgbaar moeten zijn.

o

o

Je kunt je
niet voorstellen
wat festivalgangers
achterlaten op de
weide. Maar dankzij
onze inspanningen
krimpt de afvalberg
jaar na jaar.

o

Een positieve
aanpak rond afval
werkt het best. Met
het vingertje wijzen
helpt niet.

o

We moeten àf
van de wegwerp
maatschappij. Elk
plastic zakje dat je
vermijdt, telt.

De zak
van Chokri

Sorteren? Uiteraard!
Glas bij glas, papier bij papier,
plastic apart. Afval scheiden
is goed, het vermijden is nog
beter natuurlijk.

o

o

Geen extra
afval creëren, is
een manier van
leven die op den
duur een automa
tisme wordt.

"Onze
headliner?
Minder afval!”

Pmd, met alle respect,
maar waar staat dat voor?
Als we minder afval willen,
dan moeten we beginnen
met te communiceren in kla
re taal die iedereen snapt.

Afval recycleren,
thuis en op de
Pukkelpopweide
Iedereen kent Chokri Mahassine
natuurlijk als de toffe organisator
van het tofste festival van het land.
Sinds jaar en dag breekt Chokri een
lans voor een duurzaam Pukkelpop,
met minder afval en meer groene
energie. Maar voegt hij zelf ook de
daad bij het woord?
“Ik mag toch wel zeggen dat ik thuis vrij bewust
bezig ben met afval. Ik vermijd plastic zoveel
mogelijk, als ik ga winkelen neem ik een eigen
boodschappentas mee en ik probeer degelijke
materialen aan te kopen die lang meegaan.
Groenafval gaat op de composthoop en ik print
alleen als het echt niet anders kan. Zo sparen
we papier en inkt. Een ingeving? Die kribbel ik
neer op reeds gebruikt papier.”
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RECYCLEREN,
DAT SMAAKT!
Bij Pukkelpop experimenteren we al heel lang met recycleerbare bekers. Ecoteams
pakken rondslingerend afval
aan en elke camping heeft
een ecoverantwoordelijke.
Niet enkel recycleren maar
ook minder afval produceren
staat op het programma. Bij
Pukkelpop geldt: hoe duurzamer je je gedraagt, hoe meer
punten je verdient. Dat levert
gratis pintjes op!

KORT

Gezocht

De eerste
afvalvrije
winkel in
Limburg

We kennen het allemaal: de wekelijk
se boodschappen die leiden tot een
overvolle afvalzak. Een komkommer
in een plastic omhulsel, afzonderlijk
verpakte koeken of biefstukken in
een verpakking van piepschuim.
De oplossing? Afvalvrijer winkelen.
En dat hebben ze in andere steden
goed begrepen. Robuust in Antwerpen
opende als eerste afvalvrije winkel
in België. Ondertussen kan u ook
al in Leuven, Gent en Kortrijk te
recht voor boodschappen met een
kleinere ecologische voetafdruk.
Op 1 juni gaat de eerste afvalvrije win
kel van Limburg open - Prana Bio Bulk
in Zolder. Wij kunnen alvast niet wach
ten op meerdere initiatieven. Misschien
wordt u wel de nieuwe uitbater?

Wedstrijd
© Anne Humblet

Wij gingen alvast een kijkje nemen
bij Content, de afvalvrije winkel van
Leuven. Benieuwd naar hun verhaal?
Lees het op onze Facebookpagina:
www.facebook.com/limburg.net

Zacht of hard?

Wij moedi
gen afvalvrij
winkelen
aan, daarom
geven we alvast 5 sets
weg met linnen zakjes
ideaal voor groenten en
fruit. Wil u kans maken op
een van deze sets? Post
een foto van uw afvalvrije
boodschappen op onze
Facebookpagina!

Op zoek naar
tegoedzakken?

Afval komt in verschillende vormen en
maten. Wist u dat we op het recyclagepark
naast pmd ook zachte en harde kunst
stoffen inzamelen? Dit betekent een
grote besparing in uw restafvalzak! Op
www.limburg.net/sorteerregels leest u
wat waar thuis hoort.

In de loop van 2016 ontvangen
inwoners uit een aantal gemeenten
een afvalbelasting van Limburg.net.
De belasting bestaat uit een ge
zinskost en een tegoed huisvuil.
Wanneer in uw gemeente met
het tegoed huisvuilzakken wordt
gewerkt, dient u dit tegoed huisvuil
zakken af te halen. Hiervoor kunt u
terecht bij uw gemeentebestuur of
een handelaar. Op www.limburg.net
(tegoed 2016) ontdekt u waar u uw
tegoed kan afhalen.

Vind het antwoord op al uw vragen op
magazine.limburg.net/tegoedzakken

13

STATIEGELD

“Waarom zou je een
blikje of flesje in de
berm gooien als het
geld opbrengt?”
ROB BUURMAN
Beleidsmedewerker van de
Bond Beter Leefmilieu

Dossier statiegeld
Duitsland

Ten vroegste in 2018 zal Vlaanderen het statiegeld op
flesjes en blikjes invoeren. Al is dat nog helemaal niet
zeker. In Duitsland werd statiegeld 13 jaar geleden al
ingevoerd. Resultaat?
Hoge recyclagecijfers, amper drankver
pakkingen op straat en tevreden burgers
en bedrijven. Rob Buurman, beleidsmede
werker van de Bond Beter Leefmilieu trok
naar Duitsland voor een antwoord op zijn
vragen. Voor ons dus de ideale gelegenheid
om hem er helemaal over uit te vragen.

Een vertegenwoordiger gaf
aan dat de statie
geldautomaten
ondertussen ‘ganz
normal’ zijn.

Vlaanderen is koploper in de
verwerking en recyclage van afval.
In Duitsland doen ze het echter beter.
Zijn we nu goed of slecht bezig?
Rob Buurman: “Als het gaat over
drankverpakkingen zoals blik en
petflessen moeten we niet alleen
de duimen leggen voor de Duitsers
maar ook voor de Nederlanders.
Beide landen zamelen maar liefst
98% van de drankverpakkingen
in. Volgens een studie van OVAM (Open
bare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij)
is dat in Vlaanderen slechts 53,5%. Dat
betekent dat bijna de helft van de drank
verpakkingen niet in de pmd-zak belandt
en dus ook niet gerecycleerd wordt. De
conclusie is helder: Duitsland en Neder
land doen het beter omdat ze voor een
systeem met statiegeld hebben gekozen.”
Vandaag gooien wij onze drankverpakkingen in de pmd-zak. De
Duitsers moeten die verpakkingen
toch terugbrengen, niet?
Rob Buurman: “Ja, dat klopt. Statiegeld
invoeren, betekent inderdaad dat de
consument wat meer moeite moet doen.
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Iedereen moet zijn verpakkin
gen bijhouden en terug naar de
winkel brengen. In Kaufland (een Duitse
supermarktketen, n.v.d.r.) heeft elke klant
één of meerdere zakken leeggoed bij zich.
Bij het binnengaan, verdwijnt dat in de
Pfandautomat. Ondertussen vinden de
Duitsers het de logica zelve dat je flessen
en blikjes opnieuw inlevert bij de super
markt. Bovendien zien ze er ook de voorde
len van in. Zo is de hoeveelheid zwerfvuil er
bijvoorbeeld drastisch verminderd. Logisch
ook. Waarom zou je een blikje of flesje in
de berm gooien als het geld opbrengt?
Dat terwijl elke Vlaming vandaag maar
liefst 10 euro betaalt voor het zwerfvuil
van iemand anders. Dan is statiegeld toch
een eerlijker systeem, niet? Enkel wie zijn
blikjes en flesjes niet terugbrengt, betaalt.
De anderen krijgen hun geld terug.”
Is er dan zoveel minder zwerfvuil in Duitsland?
Rob Buurman: “Slechts enkele maanden
na de invoering van het statiegeld in 2003
meldde het Duitse Ministerie voor Milieu al
dat er sprake was van een forse afname
van het zwerfafval van eenmalige drank
verpakkingen. Ook de plaatselijke en regi
onale kranten stonden vol met opgetogen
berichten van vuilraapgroepen die meldden
dat ze bij hun voorjaarsactie of zomeractie
veel minder zakken vuil hadden geraapt dan
de voorgaande jaren. Dat jaar waren er nog
nauwelijks blikjes en flesjes te vinden. In
Vlaanderen daarentegen bestaat 40% van

het zwerfvuilvolume uit drankverpakkin
gen. Je mag er dus vanuit gaan dat met de
invoering van statiegeld ook hier de hoe
veelheid zwerfvuil sterk zal verminderen.”
Bij ons zijn onder meer de voedingsen verpakkingsindustrie tegen.
Hoe is dat in Duitsland?
Rob Buurman: “Toen men in 2003 het
statiegeld in Duitsland wou invoeren, wa
ren de detailhandel en verpakkingspro
ducenten ook tegen. Sommigen stapten
zelfs naar de rechter. Maar die situatie is
vandaag helemaal anders.
Toen ik eind vorig jaar met de Vlaamse
pers op bezoek ging bij enkele Duitse
supermarkten en drankenfabrikanten,
waren die net heel enthousiast. Lidl, Aldi,
Pepsico en Red Bull scharen zich achter
het systeem en pleiten zelfs expliciet
voor de uitbreiding ervan. Ze zijn over
tuigd van de efficiëntie. Een vertegen
woordiger van een hypermarkt Kaufland
in het plaatsje Sollingen gaf aan dat de
statiegeldautomaten ondertussen ‘ganz
normal’ zijn. In die hypermarkt krijgen ze
maar liefst 30.000 drankverpakkingen
per dag binnen.”
Zo’n statiegeldsysteem kost toch
ook geld. Draait de Duitse consument daar dan niet voor op?
Rob Buurman: “In Duitsland is voor de

consument de prijs niet gestegen. De
automaten kosten inderdaad geld en de
winkels moeten ook plaats voorzien voor
de machines en de ingezamelde verpak
kingen. Maar de supermarkten worden
hier dan ook voor gecompenseerd. Ster
ker nog, ze zijn eigenaar van het inge
zamelde plastic. Dit betekent dat ze het
kunnen doorverkopen of zelfs hergebrui
ken voor hun eigen producten, zoals Lidl
doet. In andere landen waar statiegeld is
ingevoerd, zoals Noorwegen en Zweden,
krijgen de winkels een vergoeding per
verwerkte fles.”
Conclusie: Het is een goed idee om ook
statiegeld in Vlaanderen in te voeren?
Rob Buurman: “Als het van mij afhangt,
zeer zeker. Heel wat steden en gemeen
ten zijn trouwens voor. Limburg.net voert
campagne voor statiegeld en ook de
Vlaamse overheid denkt er ernstig over
na om een dergelijk systeem in te voeren.
Hopelijk blijft het niet bij denken en gaan
we er nu ook echt werk van maken. Ik zou
zeggen: ‘Yes we can!’.”

Meer weten over statiegeld op plastic en blik?
Kijk op www.yeswecan.vlaanderen
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"Hopelijk
blijft het
niet bij
denken en
gaan we er
nu ook echt
werk van
maken. Ik
zou zeggen:
Yes we can!"

LOKAAL NIEUWS

Nieuw bij Limburg.net

Wat gebeurt er in
uw gemeente?

LIMBURG
(EN VLAANDEREN)
— Op zaterdag 11 en
zondag 12 juni is het
KringloopWeekend.
In heel Vlaanderen
organiseren vrijwillige
kringloopkrachten in
een 100-tal gemeen
ten activiteiten die in
het teken staan van
voedselrestjes. Kom
naar een activiteit
en ontdek meer tips
om voedselresten te
voorkomen, te bewa
ren en te verwerken.
Maak bovendien kans
op een kookworkshop
met enkele tv-koks.
Voor meer info en
de activiteiten in uw
buurt, surf naar
www.vlaco.be/
kringloopweekend

HERK-DE-STAD
— De leerlingen van
alle Herkse basis
scholen hebben een
hippe Contigo-drink
bus ontvangen. Het
stadsbestuur wil op
die manier jongeren
aanzetten om meer
kraantjeswater te
drinken. Doet u ook
mee? Onderteken dan
het charter van drin
Kraantjeswater op
drinkraantjeswater.be

HOUTHALENHELCHTEREN
— Met het Vijfeiken
bos in Houthalen-Hel
chteren hebben we
de kaap gehaald van
50 ha CO2-bossen.
Limburg.net en Bos+
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zetten zich al 15 jaar
in voor meer bossen
om zo een deel van
de schadelijke CO2
-uitstoot te com
penseren. Het bos in
Houthalen werd aan
geplant door de en
thousiaste leerlingen
van vrije basisschool
Lillo’s Klavertje. Dank
u wel daarvoor!
BERINGEN
— Sinds 2 februari
baat Limburg.net het
recyclagepark van
Beringen uit. Het
park is uitgerust met
twee in- en uitgaande
weegbruggen. Het
park is het 23ste park
dat door Limburg.net
wordt uitgebaat.

DIEST
— Op 8 mei is de
samentuin Het
Begijnhof in Diest
feestelijk geopend.
30 tuinierende
gezinnen beheren
dit ecologisch
volkstuincomplex,
dat door Limburg.
net en OCMW Diest
werd gerealiseerd.
Het geeft de
families de kans om
ecologisch groenten
en fruit te telen, te
ontspannen en elkaar
te ontmoeten in een
gezonde tuin.

CIJFERS

Lim
–burg.net
in cij
7 ton
–fers

Zo veel CO2 kan
1 hectare bos
opnemen. Samen
met onze partners
plantten we al meer
dan 50 hectare bos.
Op termijn willen
we onze werking
klimaatneutraal laten
functioneren.

2.561.309

98%

van de ingezamelde
frituurolie en –vetten
wordt gebruikt voor
biodiesel. De overige 2%
krijgt een tweede leven
bij de productie van
detergenten, cosmetica,
smeermiddelen
of kaarsen.

12.618.960 kg

bezoekers. Zo veel
mensen mochten
we vorig jaar in onze
22 recyclageparken
verwelkomen.

pmd hebben we vorig jaar ingeza
meld. Benieuwd of de invoering van
statiegeld veel verschil zou maken?
Lees het artikel over statiegeld op blz 14.

2 tot 5 keer

Zo vaak kan papier gerecycleerd wor
den. Recycleren maakt de papiervezels
namelijk korter en minder sterk. Heel
wat kilo’s papier besparen, kan door
een antireclamesticker te kleven.
Bestel de uwe via www.limburg.net/
aanvraag-antireclamesticker.

50 kg

Dit is de hoeveelheid
keukenafval die
één kip jaarlijks
kan verwerken. Wil
u ook graag een
milieuvriendelijke
afvalverwerker?
Ga dan zeker naar
mijn.limburg.net/
e-portemonnee.

500

De CO2 -uitstoot voor
flessenwater ligt 500 keer
hoger dan voor kraantjes
water. Overschakelen naar
kraantjeswater dus!
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LIMBURG
DOET

GOED

Bent u lid van een Limburgse
organisatie die innoveert met
afval en dus een duurzaam
steentje bijdraagt?
Wie weet tonen we uw verhaal
in onze volgende editie. Stel u
kandidaat, stuur een mailtje naar
communicatie@limburg.net.

Vzw
Uitmuntend
Limburg
Iedereen mee met
de e-portemonnee!
Wie zijn ze?
Uitmuntend Limburg is een vzw die werd
opgericht door Limburg.net, provinciebestuur
Limburg, Fairfin, Het Belang van Limburg en
Samenlevingsopbouw Rimo Limburg. Hun
missie? De bestaande complementaire munt
e-portemonnee van oprichter Limburg.net
overnemen en uitbreiden naar meer gebruikers.
De e-portemonnee is een elektronisch spaaren beloningssysteem in uw gemeente waarmee
u door duurzaam en milieuvriendelijk gedrag
punten kan verdienen. Deze punten kunt u
gebruiken om allerlei zaken te kopen, zoals
bijvoorbeeld filmtickets of legkippen.

"Van
Limburg dé
uitmuntende
provincie
maken om te
wonen, werken
en leven. Dat
is het doel."

Wat is hun missie?
Alle Limburgse gemeenten en bij uitbreiding
dus alle burgers actief bij het project te betrek
ken. Maar daar blijft het niet bij. Ook bedrijven
en andere organisaties willen ze warm maken
om hun sociale en duurzaamheidsdoelstel
lingen te realiseren. Doel? Van Limburg dé
uitmuntende provincie maken om te wonen,
werken en leven.
Hoe volbrengen ze die missie?
Via creatieve campagnes en activiteiten nodigt
Uitmuntend Limburg mensen, organisaties en
overheden uit om een duurzaam steentje bij te
dragen. De drie hoofdthema’s zijn duurzaam
heid, gemeenschapszin en lokale producten.

Wil u meer weten over Uitmuntend
Limburg en hun projecten?
magazine.limburg.net/vzw
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TOT OP HET BOT

VRAAG

HOE WORDT MIJN
JAARLIJKSE AFREKENING
VOOR AFVALOPHALING
BEREKEND?

Als u denkt
dat afval enkel
geld kost, hebt
u het mis. Het
is immers ook
mogelijk om
inkomsten uit
afval te halen.

ANTWOORD

Daarvoor houden we niet
alleen rekening met de
kosten van de opha
ling, maar ook met de
inkomsten die uit afval
gehaald worden. Denk
bijvoorbeeld maar aan
oud ijzer, papier en kar
ton, gebruikte batterijen
of textiel. Die inkomsten
trekken we af van de
kosten, waarna we het
resterend bedrag eerlijk
over de gezinnen verde
len via de afrekening.
Wanneer de private
markt echter zelf huis
houdelijk afval begint
in te zamelen, wordt
dit systeem verstoord.
Doordat de private markt
vooral geïnteresseerd
is in het afval dat geld
opbrengt, zet het de
huidige regeling en dus
ook de kostprijs onder
druk. Dit betekent dat
onze inkomsten dalen
terwijl de kosten gelijk
blijven. Concreet komt
dit neer op een stijging
van de afvalfactuur van
26 euro per gezin. Dat
kan natuurlijk niet de
bedoeling zijn.

Al wil dit niet zeggen dat
we niet met een open blik
naar de toekomst kijken.
En dat doen we bij voor
keur samen met u. Heeft
u een idee of wil u graag
uw mening kwijt?
Laat het ons dan zeker
weten door een mailtje
te sturen naar
innovatie@limburg.net.

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

Dorst?

drinKraantjeswater!
De Dag van de Aarde (22 april)
was dit jaar extra speciaal.
Herman Verbruggen is peter
geworden van ons project
drinKraantjeswater.
Samen met ons en de Watergroep wil hij
zoveel mogelijk mensen overtuigen om
kraantjeswater te drinken. Niet alleen
in Limburg, maar ook in de andere
provincies. Het is gezond, goed
voor het milieu én natuurlijk veel
goedkoper dan flessenwater. Schol!

5 Sodastreams
te winnen

Wedstrijd

Beantwoord de vraag op
magazine.limburg.net/wedstrijd en
win één van de vijf Sodastreams

Even genoeg van gewoon
kraantjeswater? Dan geeft u
het toch een upgrade! Met een
Sodastream in huis maakt u in een
wip uw eigen bruiswater of zelfs
limonade.
Zin om uw eigen Sodastream
te winnen? Surf snel naar
www.limburg.net/wedstrijd, vul de
prijsvraag in en wie weet tovert u
binnenkort kraantjeswater om tot
heerlijke limonade.
De wedstrijd loopt tot 30 juni 2016
dus wees er snel bij!

