
ONTDEK ER HIER ALLES OVER

Dit is hoe we vanaf 2022  
in Herk-de-Stad afval sorteren  
en ophalen.

AAN DE  
SLAG MET 
OPTIMO.
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1   U kan om de twee weken 
op één dag tot vijf soorten 
afval buiten zetten: huisvuil, 
pmd, tuinafval, keukenafval 
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. 

Meer details per afvalsoort 
leest u op de volgende 
pagina’s.

Papier en karton
Maandelijks

Optimo-afvalsoorten 
Tweewekelijks op één dag

Grofvuil
Op aanvraag

Snoeihout
Op aanvraag

KEUKENAFVAL TEXTIELHUISVUIL PMD TUINAFVAL

+

NIEUW

NIEUW

Wat is Optimo?
Vanaf 1 januari 2022 zal de afvalophaling bij u aan huis anders 

verlopen. Het nieuwe systeem heet Optimo en biedt heel wat 

voordelen, voor u, het milieu én de mobiliteit. Eén ophaalwagen 

haalt op één dag tot vijf afvalsoorten bij u aan huis op.

Welke afvalsoorten  
halen we op?

Let op! Vanaf 2022 kunnen de ophaaldagen wijzigen.  
Kijk hiervoor in de afvalkalender die eind december  
in uw bus valt.
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Met de ophaling van huisvuil, pmd en tuinafval bent u al 

vertrouwd. Vanaf 1 januari kan u twee nieuwe afvalsoorten 

buitenzetten: keukenafval en textiel. Elke afvalsoort heeft een  

eigen kleur zak. De afvalzakken hebben niet allemaal 

dezelfde prijs. Voor afvalsoorten die we kunnen recycleren, 

betaalt u minder dan voor huisvuil.

Alles over de  
Optimo-afvalsoorten  

BESTAANDE AFVALSOORTEN NIEUWE AFVALSOORTEN 

Huisvuil Pmd Tuinafval Keukenafval Textiel
klein groot

Prijs/rol 6,25 euro 12,50 euro 3 euro 2,50 euro 2 euro 1 euro

Prijs/zak 0,63 euro 1,25 euro 0,15 euro 0,25 euro 0,15 euro 0,10 euro

Literinhoud/zak 22 liter 44 liter 60 liter 50 liter 17 liter 50 liter

Kleur grijs blauw groen geel oranje

Sluiting flappen trekband flappen trekband flappen

Aantal zakken/rol 10 20 10 13 10

Plastic verpakkingen: flessen, 
flacons, schaaltjes, vlootjes, 
bakjes, potjes, tubes, folies en 
zakjes. Metalen verpakkingen: 
drank- en conservenblikken, 
spuitbussen voor voedings-
middelen of cosmetica, bakjes 
en schaaltjes, deksels, doppen 
en kroonkurken. Drankkartons.

Vanaf 1 januari 2022 kan u 
enkel pmd-zakken met een 
wit treklint buitenzetten

Textiel is alle kleding, 
huishoudlinnen, 
beddengoed, oude 
schoenen, hand-
tassen en lederwaren. 
Zowel herbruikbaar als 
versleten/beschadigd.

Tuinafval is klein organisch 
afval uit de tuin zoals 
maaisel, fijn snoeisel, 
onkruid, plantenresten, 
verwelkte bloemen, hooi, 
bladeren of dennenappels.

De witte zakken worden 
dit najaar vervangen door 
groene, composteerbare 
zakken. Deze kan u blijven 
gebruiken, ook na 1 januari. 
Vanaf 1 januari is de 
tuinafvalzak van plastic.

Keukenafval is organisch 
afval uit de keuken, 
zoals groenten en 
fruit, koffiedik en 
papieren koffiefilters, 
noten, pitten en zaden, 
broodresten, etens-, 
vlees- en visresten, 
eieren, keukenrolpapier.

Huisvuil is alles wat niet 
hergebruikt of apart 
gesorteerd kan worden en 
in de afvalzak past. Enkele 
voorbeelden: stofzuigerzakken, 
kattenbakvulling, mossel- 
schelpen, gebruikte papieren 
zakdoekjes, kauwgum, 
lege geneesmiddelenstrips, 
aluminiumfolie.

Vanaf 1 januari 2022 kan u 
enkel nog de grijze huisvuilzak 
buitenzetten. 
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Papier en karton Grofvuil Snoeihout

Prijs/ophaling 0 euro
2 m³: 20 euro
Max. 4 m3 per aanvraag.

2 m³: 15 euro
Max. 4 m3 per aanvraag.

Ophaling Maandelijks Op aanvraag Op aanvraag

Hoe?
Steek het papier en karton 
in een kartonnen doos of 
bind het goed samen.

Surf naar  
www.limburg.net en klik op 
‘Bestellen & Aanvragen’. 

Surf naar  
www.limburg.net en klik op 
‘Bestellen & Aanvragen’. 

Papieren zakken en 
kartonnen dozen, tijd-
schriften, kranten, 
folders, boeken, schrijf- 
en machinepapier.

Grofvuil is alles wat niet 
hergebruikt of apart 
gesorteerd kan worden 
en niet in de afvalzak 
past of te zwaar is. Enkele 
voorbeelden: groot, niet-
herbruikbaar speelgoed, 
glaswol en isolatiemateriaal, 
matten en tapijten, vloer-
bekleding, sofa’s en zetels, 
meubels van gemengde 
samenstelling, zwembad, …

Snoeihout, dat zijn takken 
en twijgjes die niet in de 
tuinafvalzak kunnen. De 
takken mogen niet dikker 
zijn dan 10 cm en niet 
langer dan 180 cm. Bind de 
takken met touw samen in 
bundels van max. 25 kg.  

OPGEHAALD VIA 
STRAATCONTAINERS 

Voor glas verandert er niets. De 
glasbollen blijven staan, net als 
de textielcontainers. Voor de 
textielcontainers heeft u geen 
oranje zakken nodig. Textiel kan u 
ook altijd aan een kringloopwinkel 
of een goed doel geven.

NIEUW

Andere ophalingen  
aan huis
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De voordelen  
van Optimo

4  Meer afval aan huis 
opgehaald   
Al het afval dat u in zakken 
buitenzet, komen we op  
één dag halen.

5  Klaar voor de toekomst   
Op dit moment kunnen we nog niet alles 
recycleren. Maar de techniek evolueert 
snel. Met Optimo kunnen we gemakkelijk 
een extra afvalsoort toevoegen. En dus 
nóg beter recycleren in de toekomst.

2  Minder wagens  
op de baan 
Eén afvalwagen die alles 
ophaalt. Dat betekent 
minder verkeer en minder 
uitstoot van CO

2
 en fijnstof.

1  Slim sorteren,  
beter recycleren  
Hoe minder afval er bij het huisvuil 
belandt, hoe minder grondstoffen er 
verloren gaan.

3  Keukenafval als 
grondstof    
Keukenafval recycleren 
we tot biogas, een 
waardevolle brandstof 
om bijv. huizen mee te 
verwarmen.

De invoering van het nieuwe ophaalsysteem verandert niets 

aan de afvalbelasting. Die blijft gelijk. Voor dezelfde prijs kan 

u dus nog twee extra afvalsoorten aan huis aanbieden. 

In de afvalbelasting wordt u een aantal rollen huisvuilzakken 

aangerekend. Hoeveel zakken dat precies zijn, hangt 

af van de gezinsgrootte. Elk jaar kan u die rollen 

huisvuilzakken afhalen in de verdeelpunten. De invoering 

van Optimo heeft geen invloed op deze regeling. 

Meer service voor  
evenveel geld
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Wat gebeurt er met keukenafval? Hoe wordt huisvuil 

verbrand? En hoe kan ik afval zoveel mogelijk vermijden? 

We begrijpen dat u met veel vragen zit. Onze slimme 

sorteerders gaan op zoek naar de antwoorden. Bekijk 

alle video’s en tips op www.slimmesorteerders.be

Slimme Sorteerders 

TIP VAN SLIMME 
SORTEERDER OMAR

“Druk uw afval plat 

voor u het in de 

blauwe zak steekt. 

Zo hebt u minder 

zakken nodig”

Uw tuin is maar wat blij 
met “tuinafval”.

Tuinafval bestaat eigenlijk niet. 
Als u slim tuiniert, kan u het 
vrijwel tot nul reduceren. Gras-
maaisel kan u vermijden door uw 
gras af te rijden met een mulch-
maaier. Geen fan van mulchen? 
Composteer dan het grasmaaisel.

Snoeihout kan u verhakselen en 
als bodembedekker uitstrooien 
tussen vaste planten en struiken. 

Voedsel weggooien? Zonde!  
Voedsel is te kostbaar om het zomaar 
weg te gooien. Voedselrestjes kan u 
verwerken in nieuwe recepten, van brood-
pudding tot soep. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. Restjes invriezen is ook een 
uitstekende manier om eten te bewaren. 

Misschien koopt u gewoon te veel 
producten aan of vergeet u wat er in uw 
koelkast staat? Met een boodschappen-
lijstje en een goede organisatie van uw 
koelkast komt u al een heel eind. 

Toch nog een onverwacht overschotje? 
Daar zijn kippen erg blij mee. Eén kip 
eet per jaar ruim 50 kg voedselresten en 
geeft u eieren in ruil. Uiteraard kan niet 
iedereen kippen houden. Etensresten 
kan u dan samen met fruit-en groenten-

schillen kwijt in de gele keukenafvalzak. 

Hoe meer afval u zelf 
verwerkt, hoe beter
Beter voor het milieu én voor uw portemonnee

Vanaf 1 januari halen we meer afvalsoorten bij u aan huis op. Dat is 

handig. Nog beter is het als u afval thuis verwerkt. Dat afval moeten 

we namelijk niet ophalen, vervoeren of verwerken. Zo belasten 

we het milieu minder. Meer info op www.limburg.net/thuis
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VRAGEN OVER OPTIMO?
 Neem een kijkje op www.limburg.net/optimo

 Bel onze gratis infolijn 0800 90 720 (tijdens de kantooruren)

 Mail naar info@limburg.net
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EIND DECEMBER VALLEN 
DE AFVALKALENDER EN 
SORTEERGIDS IN DE BUS.


