
DE SLIMSTE 
SORTEERDERS 
WONEN IN  
HERK-DE-STAD

AFVALKALENDER 2022

ONTDEK ER HIER ALLES OVER



1   U kan om de twee weken op één dag 
tot vijf soorten afval buiten zetten: 
huisvuil, pmd, tuinafval, keuken-
afval en textiel. Elke afvalsoort 
heeft een eigen kleur zak. 

2    Alle zakken worden door één 
ophaalwagen opgehaald. 

3   De wagen rijdt met alle zakken 
naar het sorteercentrum. 

4   De zakken worden  
gesorteerd per kleur. 

5   Elke afvalsoort gaat naar 
een verwerkingsbedrijf. 

3,2,1... Optimo!
Het is zover: vanaf 1 januari gaat uw afvalophaling aan huis 

anders in haar werk. Optimo is een innovatief systeem waarbij 

één ophaalwagen op dezelfde dag meerdere afvalsoorten bij 

u ophaalt. Dat is voordelig voor u, het milieu en de mobiliteit. 

3
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Hoe zet u uw afval 
klaar voor een 
ophaling aan huis?

Tijdig: de avond 
voordien of voor  
6 uur ’s ochtends. 

Goed zichtbaar 
langs de straat.

Afvalzakken

Grofvuil en snoeihout

Papier & karton

Aanvragen en betalen via 
www.limburg.net (klik op 
‘Bestellen & Aanvragen’).

Samenbundelen met een touw of 
in een gesloten kartonnen doos.

Verwijder plasticfolie  
rond tijdschriften.

• Max. 1 m3 per ophaalbeurt.
• Max. 15 kg per pakket.

Snoeihout samen
gebundeld aanbieden.

Gebruik enkel zakken met 
het logo van Limburg.net.  
Bordeaux huisvuilzakken, witte groenafval

zakken en pmdzakken met zwart treklint 

zijn niet meer geldig vanaf 1 januari 2022.  

Sluit de zak goed af  
(niet dichtplakken) en maak 
niets vast aan de buitenkant.
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OPTIMO GAAT 
VAN START! 
Vanaf nu zet u alle afval-
zakken op dezelfde dag 
buiten. Check in deze 
kalender welke dag dat is.   

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

januari
ZA 01

ZO 02

MA 03

DI 04

WO 05

DO 06

VR 07

ZA 08

ZO 09

MA 10

Nieuwjaar
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TIP 

De afvalkalender is 
er ook digitaal. Met 
enkele klikken staat 
hij in uw persoonlijke 
agenda. Handig, 
toch?

Neem een kijkje op   
www.limburg.net/
afvalkalender

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

DI 11

WO 12

DO 13

VR 14

ZA 15

ZO 16

MA 17

DI 18

WO 19

DO 20

VR 21

ZA 22

ZO 23

MA 24

DI 25

WO 26

DO 27

VR 28

ZA 29

ZO 30

MA 31
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VAN STOEP NAAR 
SORTEERCENTRUM 
Alle afvalzakken gaan in dezelfde afvalwagen. 
Die brengt ze naar de sorteerinstallatie waar 
ze automatisch op kleur worden gesorteerd. 
Daarom heeft elke zak een eigen kleur. 

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

februari
DI 01

WO 02

DO 03

VR 04

ZA 05

ZO 06

MA 07

DI 08

WO 9

DO 10
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TIP

Zakkenhouders zijn 
een handig hulpmid-
del om afval netjes 
te bewaren in de 
berging of de garage.

Benieuwd naar hoe 
een sorteer installatie 
werkt? Scan onder-
staande code of surf 
naar www.limburg.
net/optimo

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

VR 11

ZA 12

ZO 13

MA 14

DI 15

WO 16

DO 17

VR 18

ZA 19

ZO 20

MA 21

DI 22

WO 23

DO 24

VR 25

ZA 26

ZO 27

MA 28
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KEUKENAFVAL 
IN DE GELE ZAK
Wie geen kippen of composthoop 
heeft, doet zijn keukenafval 
voortaan in de gele zak. Zo kan het 
apart worden gerecycleerd en gaat 
er niks verloren.

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

DI 01

WO 02

DO 03

VR 04

ZA 05

ZO 06

MA 07

DI 08

WO 09

DO 10

maart
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Scan onderstaande 
code om naar de app 
te gaan, of surf naar 
www.toogoodtogo.be 

TIP

Heel wat winkels 
en restaurants 
verkopen via de app 
‘Too Good to Go’ eten 
dat anders bij het 
afval zou belanden. 
Benieuwd hoe het 
werkt?

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

VR 11

ZA 12

ZO 13

MA 14

DI 15

WO 16

DO 17

VR 18

ZA 19

ZO 20

MA 21

DI 22

WO 23

DO 24

VR 25

ZA 26

ZO 27

MA 28

DI 29

WO 30

DO 31

 

Zomeruur op recyclagepark - p. 28
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GROFVUIL HALEN  
WE OP AAN HUIS.
Vraag uw ophaling aan op www.limburg.net/bestellen-aanvragen

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

april
VR 01

ZA 02

ZO 03

MA 04

DI 05

WO 06

DO 07

VR 08

ZA 09

ZO 10
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TIP

Gooi oude kastjes 
niet zomaar weg! Een 
fris likje verf of een 
kleine reparatie en de 
kast is weer zo goed 
als nieuw. 

Twijfelt u over de  
sorteerregels?  
U leest ze na op  
www.limburg.net/
afval-sorteren

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

MA 11

DI 12

WO 13

DO 14

VR 15

ZA 16

ZO 17

MA 18

DI 19

WO 20

DO 21

VR 22

ZA 23

ZO 24

MA 25

DI 26

WO 27

DO 28

VR 29

ZA 30

Pasen

Paasmaandag
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GAAT U OOK 
AFVALVRIJ  
IN MEI? 
Elk jaar in mei steken Limburgers 
en Diestenaren nog een tandje 
bij. Dan proberen we met z’n 
allen zoveel mogelijk afval te 
vermijden. Want het beste afval 
is afval dat niet bestaat.

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

ZO 01

MA 02

DI 03

WO 04

DO 05

VR 06

ZA 07

ZO 08

MA 09

DI 10

mei
Feest van de Arbeid
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TIP

Zin in frietjes? Neem 
een kastrol mee naar 
de frituur en laat ze 
vullen. Super simpel, 
even lekker en 
afvalvrij.

Meer tips op    
www.afvalvrijmei.be

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

WO 11

DO 12

VR 13

ZA 14

ZO 15

MA 16

DI 17

WO 18

DO 19

VR 20

ZA 21

ZO 22

MA 23

DI 24

WO 25

DO 26

VR 27

ZA 28

ZO 29

MA 30

DI 31

 

O.L.H. Hemelvaart
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TUINAFVAL?  
IN DE GROENE 
ZAK! 
Van grasmaaisel tot kleine twijgjes,  
uw tuinafval geeft u in groene 
afvalzakken mee met de ophaling 
aan huis of brengt u naar het 
recyclagepark.

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

juni
WO 01

DO 02

VR 03

ZA 04

ZO 05

MA 06

DI 07

WO 08

DO 09

VR 10

Pinksteren

Pinkstermaandag
Ophaling papier/karton op zaterdag
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TIP

Composteren is een 
uitstekende manier 
om tuinafval om te 
vormen tot een rijke 
bodemverbeteraar. 
En het is helemaal 
niet moeilijk.

Weet u niet goed 
hoe u thuis kan 
composteren?  
Tips vindt u op  
www.vlaco.be/
thuiskringlopen

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

ZA 11

ZO 12

MA 13

DI 14

WO 15

DO 16

VR 17

ZA 18

ZO 19

MA 20

DI 21

WO 22

DO 23

VR 24

ZA 25

ZO 26

MA 27

DI 28

WO 29

DO 30
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LEGE TUBE 
TANDPASTA? 
BIJ HET PMD.
Sinds vorig jaar kan bijna alle 
plastic afval in de pmd-zak. Lege 
plastic tubes horen in de blauwe 
zak, net als plastic verpakkingen, 
blikjes en drankkartons.

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

juli
VR 01

ZA 02

ZO 03

MA 04

DI 05

WO 06

DO 07

VR 08

ZA 09

ZO 10
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TIP

Druk plastic flessen 
in de lengte plat. Zo 
past er veel meer in 
uw pmd-zak.

Twijfelt u of iets bij 
pmd hoort? Check 
www.beter  sorteren.be

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

MA 11

DI 12

WO 13

DO 14

VR 15

ZA 16

ZO 17

MA 18

DI 19

WO 20

DO 21

VR 22

ZA 23

ZO 24

MA 25

DI 26

WO 27

DO 28

VR 29

ZA 30

ZO 31

 

Nationale feestdag

 

17

H
ER

K-
D

E-
S

TA
D



OUDE  
KLEREN?
Daar kan u veel kanten mee uit. 
Geef ze aan een goed doel, gooi ze 
in de textielcontainer of laat ze aan 
huis ophalen in de oranje zak.

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

MA 01

DI 02

WO 03

DO 04

VR 05

ZA 06

ZO 07

MA 08

DI 09

WO 10

augustus
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TIP

Hangt uw kleerkast 
ook vol spullen die 
u zelf niet meer 
draagt? Organiseer 
eens een ruilfeestje 
met enkele vrienden 
en vriendinnen!

Op zoek naar een 
textielcontainer in uw 
buurt? Check   
www.limburg.net

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

DO 11

VR 12

ZA 13

ZO 14

MA 15

DI 16

WO 17

DO 18

VR 19

ZA 20

ZO 21

MA 22

DI 23

WO 24

DO 25

VR 26

ZA 27

ZO 28

MA 29

DI 30

WO 31

O.L.V Hemelvaart
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HELP, 
RONDVLIEGEND 
PAPIER! 
Zorg ervoor dat uw papier en karton 
niet gaat waaien. Steek het in een 
afgesloten kartonnen doos of bind het 
vast met touw.

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

september
DO 01

VR 02

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06

WO 07

DO 08

VR 09

ZA 10
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TIP 

Een gebruikte 
enveloppe of de 
achterkant van 
bedrukt papier zijn 
perfect om een 
boodschappenlijstje 
op te noteren. 
Dat kan ook op 
de smartphone 
trouwens, dan is er 
helemaal geen papier 
nodig.

Twijfelt u of iets 
bij papier en karton 
hoort? U leest alle 
sorteerregels na op   
www.limburg.net/
afval-sorteren

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

ZO 11

MA 12

DI 13

WO 14

DO 15

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20

WO 21

DO 22

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27

WO 28

DO 29

VR 30
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ZO GOED ALS NIEUW!
Gooi geen spullen weg die nog perfect bruikbaar 
zijn. Verkoop ze of breng ze naar een kringloop- of 
weggeefwinkel. Zo maakt u er iemand anders blij mee.  

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

oktober
ZA 01

ZO 02

MA 03

DI 04

WO 05

DO 06

VR 07

ZA 08

ZO 09

MA 10
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TIP 

Unieke spullen op 
de kop tikken in een 
tweedehandswinkel 
of op de antiek-
markt? Heerlijk toch. 
Altijd origineel en een 
pak goedkoper.

Een kringloopwinkel 
komt gratis bij u aan 
huis spullen in goede 
staat ophalen:    
www.limburg.net/
kringloopwinkel 

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

DI 11

WO 12

DO 13

VR 14

ZA 15

ZO 16

MA 17

DI 18

WO 19

DO 20

VR 21

ZA 22

ZO 23

MA 24

DI 25

WO 26

DO 27

VR 28

ZA 29

ZO 30

MA 31
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BEDANKT 
AFVALOPHALERS EN 
RECYCLAGEPARKWACHTERS!
Zij zorgen elke dag opnieuw voor een proper Limburg en Diest.  
Weer of geen weer. Geef hen deze maand een extra complimentje.    

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

november
DI 01

WO 02

DO 03

VR 04

ZA 05

ZO 06

MA 07

DI 08

WO 09

DO 10

Allerheiligen
Ophaling afvalzakken op zaterdag

Winteruur op recyclagepark - p. 28
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TIP 

Zet uw afvalzakken 
altijd netjes bij elkaar 
en zo dicht mogelijk 
bij de straat. Zo kan 
de ophaler er makke-
lijk bij.

Twijfelt u hoe u een 
bepaalde afvalsoort 
moet afvoeren?  
Zoek het op via  
www.limburg.net/
afval-sorteren

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

VR 11

ZA 12

ZO 13

MA 14

DI 15

WO 16

DO 17

VR 18

ZA 19

ZO 20

MA 21

DI 22

WO 23

DO 24

VR 25

ZA 26

ZO 27

MA 28

DI 29

WO 30

Wapenstilstand
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STOF TOT 
NADENKEN
Gebruik dit jaar eens stoffen 
servetten tijdens de feestdagen. 
Duurzaam en dubbel zo sjiek. Tsjing! 

Grofvuil Snoeihout

Snoeihout

• Aanvragen via 
www.limburg.net/
bestellen-aanvragen

• Tarief: 
* grofvuil: 20 euro  
* voor  2 m³ 
* snoeihout: 15 euro * 
* voor 2 m³

december
DO 01

VR 02

ZA 03

ZO 04

MA 05

DI 06

WO 07

DO 08

VR 09

ZA 10
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Twijfelt u wat bij glas 
hoort?  U leest het 
na op    
www.limburg.net/
afval-sorteren

TIP 

Met lege glazen 
flessen en bokalen 
kan u steeds terecht 
bij de glascontainer in 
uw buurt. Waar vindt 
u een glasbol in uw 
buurt? Check het op 
www.limburg.net

LIMBURG.NET 
INFO@LIMBURG.NET

0800 90 720

HUISVUIL KEUKEN-
AFVAL

PMD TEXTIEL TUINAFVAL PAPIER/
KARTON

ZO 11

MA 12

DI 13

WO 14

DO 15

VR 16

ZA 17

ZO 18

MA 19

DI 20

WO 21

DO 22

VR 23

ZA 24

ZO 25

MA 26

DI 27

WO 28

DO 29

VR 30

ZA 31

 

Recyclagepark namiddag gesloten

Kerstmis

 

Recyclagepark namiddag gesloten
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WAT & 
WAARHEEN

DIENST LEEFMILIEU
Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad

RECYCLAGEPARK HERK-DE-STAD• Industrieterrein ‘Daelemveld’, Industrieweg 1412, 3540 Herk-de-Stad

Openingsuren Winter 
(1 januari - 27 maart 2022 en  
2 november - 31 december 2022):

Maandag  Gesloten   
Dinsdag  9u – 12u30 13u – 16u 
Woensdag  9u – 12u30 13u – 16u
Donderdag  9u – 12u30 13u – 16u
Vrijdag 9u – 12u30 13u – 16u
Zaterdag  9u – 12u30 13u – 16u 

Openingsuren Zomer 
(29 maart 2022 tot en  
met 29 oktober 2022):

Maandag  Gesloten   
Dinsdag  9u – 12u30 13u – 18u 
Woensdag  9u – 12u30 13u – 17u
Donderdag  9u – 12u30 13u – 17u
Vrijdag 9u – 12u30 13u – 17u
Zaterdag  9u – 12u30 13u – 16u 

Het park is gesloten op maandag, zondag en op volgende feestdagen:  
Nieuwjaar (1 januari), O.L.H. Hemelvaart (26 mei), Nationale feestdag 
(21 juli), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november). 
Op 24 en 31 december sluit het recyclagepark om 12.30 uur. 

Aangepaste openingsuren mogelijk door extreme hitte
Wanneer het KMI code rood door hitte afkondigt, worden de openingsuren aangepast. U kan dan in het 
recyclagepark terecht tussen 7.00 uur en 12.30 uur. In de namiddag is het recyclagepark gesloten.
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WAT & 
WAARHEEN

WERKING RECYCLAGEPARK
Welkom op andere Limburg.net-parken
Limburg.net baat voor 30 gemeenten 29 geautomatiseerde recyclageparken uit. 
Ze werken allemaal met dezelfde quota en tarieven. Met uw elektronische 
identiteitskaart (eID) bent u ook welkom op de andere Limburg.net parken. 

Op www.limburg.net/recyclageparken vindt u alle adressen van 
de Limburg.net parken.

Maasmechelen

Alken

Borgloon

Pelt
Lommel

Kinrooi

Maaseik

Zutendaal

Lanaken

Tongeren

Wellen

Voeren

Houthalen-

Ham

Heusden-
Zolder

Halen

As

Lummen

Peer

Oudsbergen

Nieuwerkerken

Diest

Riemst

Dilsen-
Stokkem

Beringen

Hamont-
Achel

Bocholt

Hechtel-
Eksel

Leopoldsburg

Bree

Tessenderlo

Zonhoven

Hasselt

Bilzen

Diepenbeek

Sint-Truiden

Gingelom

Heers

Herk-de-Stad

Helchteren

Kortessem

Genk

Hoeselt
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Wat brengen? 
Op het recyclagepark kunt u terecht met de volgende afvalstoffen. Alle 
afvalstoffen onder de categorie recycleerbaar afval kunnen gratis naar het 
recyclagepark gebracht worden. Een overzicht van de quota en tarieven vindt u 
in het volgend item terug.

Raadpleeg de sorteerregels op 
www.limburg.net

Autobanden

RECYCLEERBAAR
Altijd gratis
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten • Autobanden • Harde plastics • Holglas (wit en 
gekleurd) • Kaarsresten • Kurkresten • Metalen • Papier en karton • Kga (klein gevaarlijk afval: frituurvet 
en  olie, motorolie, tl-lampen, rookmelders, autoaccu’s, injectienaalden in naaldcontainer, batterijen, …) 
• Piepschuim • Pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons) in blauwe zak)  
• Textiel • Vlakglas • Matrassen 

Kaarsresten

Kurk resten

Papier en karton

Frituuvet

TL-lampen

baterijen

PMD in blauwe zak

Vakglas

Hol glas

ZUIVER BOUWPUIN
Gratis tot 1000 kg/gezin 
>1000kg: € 0,025/kg
•    Bakstenen, (gewapend beton), dakpannen, 

klinkers, stabilisé, chape, dolomiet,  
zand (wit en geel), tegels zonder glazuur, ...

TUINAFVAL
Gratis tot 400 kg/gezin 
>400kg: € 0,05/kg
•   Fijn tuinafval: gras, bladeren, haagscheersel, 

hooi en stro (zonder mest), struiken, ...
• Boomstronken.
•  Snoeihout: takken, stammen van coniferen, ...

ASBEST
Gratis tot 600 kg/gezin 
>600kg: € 0,08/kg
•  Golfplaten/eterniet, leien,  

venstertabletten, schouwpotten. 
•  Asbest moet verpakt aangeleverd worden. 

Koop het verpakkingsmateriaal aan in het 
park. Meer info op www.limburg.net/asbest

GEMENGD BOUWPUIN
Altijd betalend € 0,08/kg
•  Kalk, porselein (borden, 

koffiekopjes, wc-meubel, ...), steentapijt,  
ytong-blokken, grond (zwart), ...

• Gipsplaten of gyproc (aparte container).

GROFVUIL/ROOFING
Altijd betalend, € 0,18/kg
•  Restafval dat niet in de huisvuilzak past:  

tapijten, niet-houten meubelen, stoffen zetel.  
Let op: afval verzameld in zakken is niet toegelaten.

• Roofing (aparte container).
•  Geïmpregneerd hout (bijv. van carport, tuinhuis of 

tuinmeubelen), treinbielzen, ... (aparte container).

HOUTAFVAL
Altijd betalend,  
€ 0,11/kg 
•  Laminaat, MDF, timmerhout, vezelplaten, ...
•  Vol meubelhout (bv. eiken kast of tafel). 

Let op: spiegels, glas en beslag 
verwijderen.

Quota en tarieven*
Sommige afvalsoorten mag u onbeperkt afleveren, voor andere geldt een quotum. 
Een quotum is het gewicht dat u jaarlijks (van 1 jan. t/m 31 dec.) naar het park kan 
brengen zonder meerkost. Het quotum verschilt naargelang het type afval. 
Sommige afvalsoorten zijn betalend zodra het maximum quotumgewicht bereikt 
is. Andere afvalsoorten zijn steeds betalend, vanaf de eerste kilo.
* De hier vermelde tarieven zijn geldig op datum van druk (23 oktober 2021). Tarieven kunnen echter worden aangepast, kijk 
daarom zeker op www.limburg.net/recyclageparken voor de meest actuele tarieven.

ASBEST
VERPLICHT IN LIMBURG.NET-VERPAKKING
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afvalcategorie quotum
Tarief dat aangerekend wordt 
na over schrijding quotum

Recycleerbaar afval Altijd gratis Gratis

Zuiver bouwpuin 1.000 kg/gezin 0,025 euro/kg

Tuinafval 400 kg/gezin 0,05 euro/kg

Asbest* 600 kg/gezin 0,08 euro/kg

Houtafval (A- en B-hout) Altijd betalend 0,11 euro/kg

Gemengd bouwpuin Altijd betalend 0,08 euro/kg

Grofvuil/roofing/C-hout Altijd betalend 0,18 euro/kg

* Asbest mag enkel verpakt afgeleverd worden. In het recyclagepark koopt u het verpakkingsmateriaal (minibag: 1 euro/stuk; buisfolie: 
1 euro/stuk). Enkel asbest ingepakt in het verpakkingsmateriaal van Limburg.net mag in de asbestcontainer gedeponeerd worden.

Er gelden dus verschillende quota en tarieven voor de afvalfracties. Wanneer u 
deze samen afvoert naar het park, dan moet u meer dan één keer langs de 
ingaande weegbrug passeren zodat de juiste quota en tarieven aangerekend 
worden. Wordt de weegcyclus niet herhaald, dan wordt het hoogste tarief van de 
afvalfractie voor de totale aanvoer genomen.

Hoe kunt u betalen op het recyclagepark?
De weegbrug weegt hoeveel afval u aanvoert en het geautomatiseerde systeem 
duidt aan of u er al dan niet voor moet betalen. Moet u betalen, dan kiest u uit 
één van de volgende betalingsmogelijkheden:

Betalen met Bancontact
U kiest voor Bancontact op de betaalzuil en rekent vervolgens af.

Betalen met voorstorting
U stort op voorhand een bedrag op de rekening IBAN BE25 0910 1247 95 82 
- BIC GKCC BE BB van Limburg.net. Bij het verlaten van het park wordt 
automatisch uw verschuldigde bedrag in mindering gebracht van het 
voorgestorte bedrag. Vergeet bij de mededeling zeker niet de naam en het adres 
te vermelden van de partij voor wie de voorstorting bedoeld is.

Thuis betalen met overschrijving
Kies enkel voor deze oplossing als u uw betaalkaart niet bij heeft. U kiest voor 
overschrijving op de betaalzuil. De zuil geeft u uw eID terug, samen met een 
ticket waarop het rekeningnummer, het verschuldigde bedrag en een 
gestructureerde mededeling staan. Betaal vervolgens onmiddellijk thuis uw 
openstaande schuld aan de hand van de informatie op het ticket. Opgelet! 
Wanneer u kiest voor overschrijving, betekent dit niet dat u thuis een 
overschrijvingsformulier toegestuurd zal krijgen op basis waarvan u uw 
openstaande saldo kunt vereffenen. Het ticket dat uit de zuil komt, geldt als 
overschrijvingsformulier. Hou er ook rekening mee dat de verwerking van een 
overschrijving enkele dagen tijd in beslag neemt. 

Cash betalen in het park kan niet!

U heeft geen toegang meer tot het park zolang u een openstaand saldo heeft.
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Kmo’s & verenigingen op het recyclagepark
Kmo’s en verenigingen zijn welkom op een Limburg.net-recyclagepark, na 
aanvraag en aankoop van een toegangskaart. Een kmo en een vereniging heeft 
geen recht op vrijstellingen. Zij betalen vanaf de eerste kilogram, uitgezonderd de 
fracties die tot de groep recycleerbaar afval behoren.

Er gelden strikte voorwaarden voor het aanleveren van bedrijfsafvalstoffen.  
Bedrijfsafvalstoffen worden enkel aanvaard als zowel de samenstelling (de aard 
van het product) als de hoeveelheden vergelijkbaar zijn met 
huishoudelijke afvalstoffen:

• er mogen geen restproducten van fabricage afgeleverd worden. 
Ook afvalstoffen die niet voorkomen uit de werking van een 
normaal huishouden mogen niet worden afgeleverd.

• de aangevoerde hoeveelheden moeten vergelijkbaar  zijn met de 
hoeveelheden die een particulier bezoeker aanlevert. Het aanleveren van 
te grote hoeveelheden zorgt ervoor dat de beschikbare opslagcapaciteit 
sterk gereduceerd wordt. Hierdoor wordt de aanvoer van deze 
afvalstroom voor de andere gebruikers van het recyclagepark moeilijk.

Als bedrijf, kmo of vereniging heeft u een kaart nodig om toegang te krijgen tot 
het park. De aankoopprijs bedraagt 15 euro. Vraag uw toegangskaart aan bij 
Limburg.net via www.limburg.net/kmos-en-verenigingen.

Raadpleeg uw afvaldossier via mijn.limburg.net
Bent u uw ticket van uw parkbezoek kwijt? Wilt u nakijken hoeveel uw voorschot 
bedraagt? Surf naar mijn.limburg.net, maak een account aan en kijk na hoeveel 
afval u naar het recyclagepark heeft gebracht of buiten heeft gezet. Hou uw eID 
en kaartlezer of de app Itsme bij de hand wanneer u de account aanmaakt. Bij de 
aanmaak checken wij éénmalig uw gegevens zodat u de correcte info te zien 
krijgt. Bij een volgend bezoek meldt u zich aan met uw e-mailadres en wachtwoord.

BLADAFVAL
Van 1 november tot 31 januari kan zuiver bladafval van bomen van het openbaar 
domein gratis afgeleverd worden op het recyclagepark. Dit zal niet aangerekend 
worden bij het quotum tuinafval. Het moet wel effectief gaan om zuiver bladafval, 
dus niet gemengd met ander tuinafval.

COMPOSTBAKKEN EN -VATEN
Wilt u uw organisch afval in de eigen tuin composteren? Op het recyclagepark 
kunt u tegen voordelig tarief een compostrecipiënt aankopen

(betaling via Bancontact)

• compostvat incl. beluchtingsstok: 15 euro

• compostbak in kunststof: 35 euro

Op het park kunt u ook compost in bulk aankopen tegen 0,01 euro/kg.
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HAKSELHOUT
Gratis te verkrijgen op het recyclagepark (indien beschikbaar).

GLAS
Op diverse plaatsen in de stad staan glascontainers opgesteld.  
Op www.limburg.net kunt u opzoeken waar er een glasbol in uw buurt staat. 
Deze containers zijn zo ontworpen dat het glas op kleur gescheiden kan worden. 
Een gratis dienst, dicht bij huis. Vlakglas van vensters of serres moet u naar het 
recyclagepark brengen. Achterlaten van ander vuil (zoals porselein, spiegels, 
aardewerk, dozen, plastic zakken, enz.) op deze plaatsen wordt aanzien als 
sluikstorten en wordt streng bestraft!

OUDE METALEN
Oude metalen worden niet aan huis opgehaald. U kunt hiermee terecht op het 
recyclagepark. Opgelet: oude metalen zijn recycleerbaar en horen dus niet 
thuis bij het grofvuil! 

PAPIER EN KARTON
Iedere inwoner krijgt de mogelijkheid om zijn papier en karton mee te geven met 
de maandelijkse huis-aan-huisinzameling. Door gebruik te maken van deze gratis 
dienst bespaart u onnodige verplaatsingen naar het recyclagepark. 

HUISVUIL, PMD, TEXTIEL, 
KEUKENAFVAL EN TUINAFVAL.
Optimo is een ophaalsysteem waarbij één ophaalwagen op dezelfde dag huisvuil, 
pmd en textiel bij u ophaalt. 

• huisvuil: grijze afvalzak: 
- groot (44 liter): 12,50 euro/10 zakken
- klein (22 liter): 6,25 euro/10 zakken

• pmd: blauwe afvalzak (60 liter): 3 euro/20 zakken

• textiel: oranje afvalzak (50 liter): 1 euro/10 zakken

• keukenafval: gele afvalzak (17 liter): 2 euro/13 zakken

• tuinafval: groene afvalzak (50 liter): 2,5 euro/10 zakken

KMO’S, SCHOLEN EN VERENIGINGEN: OPHALING 
AAN HUIS IN BEPERKTE HOEVEELHEDEN
Limburg.net is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van 
huishoudelijk afval. Afval van gezinnen dus, niet van bedrijven of van de industrie. 
Toch kunnen ook scholen, verenigingen, kmo’s en zelfstandigen, afval meegeven. 
De voorwaarde is wel dat ze gelijkaardig afval meegeven als dat van een gezin en 
de maximale hoeveelheden respecteren. Meer info op  www.limburg.net.
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HERBRUIKBARE BEKERS
Klink op de herbruikbare drink! Voor uw feesten, fuiven en evenementen kunt u 
gratis herbruikbare bekers lenen bij de stad. Op die manier vermijdt u een berg 
plastic afval, blijft het even veilig en hebt u een smakelijker alternatief 
voor de wegwerpbeker! 

Meer info vindt u hier: limburg.net/herbruikbare-bekers-limburgnet

SLUIKSTORTEN
De huis-aan-huisophalingen bieden, samen met het recyclagepark, voldoende 
mogelijkheden om voor elk soort afval een geschikte oplossing te vinden. Op 
sluikstorten of illegaal storten staan dan ook zware straffen. De Politiecodex 
bepaalt dat er een GASboete kan opgelegd worden tot max. 350 euro voor kleine 
hoeveelheden sluikstort, boven op de opruimkosten. Voor grote hoeveelheden 
zal de overtreding naar het Parket gaan, daar verder zal vervolgen. Binnen het 
project Herk(en)zwerfvuil werden een aantal afvalbakken, verspreid over de stad, 
weggenomen omdat ze verkeerd werden gebruikt. Ook werden de vulopeningen 
van de nieuwe afvalbakken verkleind. Een afvalbak dient enkel voor sporadisch 
afval, niet voor huisvuil! Deze afvalbakken aanwenden voor uw huisvuil wordt 
gelijkgesteld met sluikstorten en kan dus een fikse boete opleveren.

RECUPEL: OUDE LAMPEN EN 
AFGEDANKTE ELEKTRO-TOESTELLEN 
Recupel zorgt voor de inzameling en verwerking van kapotte elektro-toestellen 
en lampen. Dit zijn niet alleen diepvriezers, tv’s, pc’s, mixers, maar ook 
gereedschap dat u gebruikt in de tuin (bv. bladblazer, snoeischaar), rookmelder, 
ledlampen, …. Twijfelt u of iets tot elektronische en elektrische apparaten 
behoort? Hier kan u dit opzoeken https://www.recupel.be/nl/wat-recycleert-
recupel/apparaat-zoeken/

Wist u dat u met dit afval niet alleen in het recyclagepark terecht kan? Heel wat 
afgedankt elektro (kleiner dan 25cm) en lampen kan u ook achterlaten bij een 
van hun recyclepunten. Deze vindt u vaak in winkels zoals supermarkten, 
zelfbouwmarkten of elektrozaken Ga naar www.recupel.be/nl/vind-een-
inzamelpunt/ om de recyclepunten in uw buurt op te zoeken. 

BATTERIJEN
Bebat geeft al 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te 
zamelen, te sorteren en te recycleren. Verzamel uw gebruikte batterijen in de 
inzamelkubus van Bebat. Op dat doosje staan de plaatsen waar u de gebruikte 
batterijen kan binnenbrengen, zoals op school, bij een winkel of in het 
recyclagepark. Nog geen inzamelkubus? Vraag er snel een aan op 
de website van Bebat. 
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ASBEST IN OF ROND JE WONING? 
ZO RAAKT U ERVAN AF. 
Asbest is een stof die vroeger veel in de bouw gebruikt werd, maar gevaarlijk is 
voor de gezondheid. 

Sommige soorten asbest kan u zelf verwijderen. U bent dan wel verplicht om 
beschermende kledij te dragen en de veiligheidsrichtlijnen nauwkeurig te volgen. 
Er zijn twee opties om van het asbesthoudend materiaal te geraken:

• U brengt het naar het recyclagepark.

• U maakt een afspraak om het aan huis te laten ophalen.

Surf naar www.limburg.net/asbest voor meer info.

GASFLESSEN 
Gasflessen horen niet thuis bij oude metalen. Gasflessen kunnen gratis 
ingeleverd worden bij de regionale verdeler of eindverkoper. Voor de 
dichtstbijzijnde gasverdeler kunt u bellen naar het nummer 02 581 09 32 of 
surfen naar www.mijngasfles.be.

AFVALBELASTING EN AFHALEN 
HUISVUILZAKKEN 2022
Elk gezin dat in Herk-de-Stad gedomicilieerd is op 1 januari 2022, ontvangt in de 
loop van 2022 een aanslagbiljet voor de inzameling en verwerking van het afval. 
Met deze belasting wordt de basisdienstverlening en een quotum huisvuilzakken 
aangerekend. Het quotum huisvuil wordt berekend in functie van uw 
gezinstoestand op 1 januari en geeft u recht op een aantal rollen huisvuilzakken: 

• Gezin van 1 persoon: 2 rollen met 10 zakken van 22 l 

• Gezin van 2 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 l 

• Gezin van 3 personen: 2 rollen met 10 zakken van 44 l en  
1 rol met 10 zakken van 22 l

• Gezin van 4 personen of meer: 3 rollen met 10 zakken van 44 l 

Wanneer en waar u het quotum huisvuilzakken kunt afhalen, verneemt u via de 
gemeentelijke infokanalen. Vergeet uw zakken niet af te halen voor 31 december 
2022. Breng zeker uw elektronische identiteitskaart mee wanneer u de 
huisvuilzakken afhaalt.

Zwerfvuil is een probleem dat zowel op gemeentelijk 
als op Vlaams niveau wordt aangepakt. Mooimakers is 
zo’n initiatief, meer info op www.mooimakers.be
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Volg ons op Facebook & Twitter

facebook.com/Limburg.net
twitter.com/Limburgnet

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
T 0800 90 720
E info@limburg.net

www.limburg.net

WERKT U LIEVER DIGITAAL? 

Surf dan naar Limburg.net/afvalkalender en kijk daar 
wanneer bij u het afval wordt opgehaald. U kan de ophaal-
data voor uw adres ook toevoegen in uw digitale agenda.

AFVAL NIET OPGEHAALD?

Meld het via Limburg.net/meldingen.


