
WAT MET 
KEUKEN-EN 
TUINAFVAL?
Alles over organisch afval  
en hoe u daar best mee omgaat 



 Vanaf 1 januari 2022 halen we tot 

vijf afvalsoorten in één keer op. Zo 

moeten we minder rondes rijden. 

Minder verkeer dus, en ook minder 

uitstoot van CO
2
 en fijnstof. 

Keukenafval en tuinafval 

sorteren we voortaan apart 

om ze efficiënter te kunnen 

verwerken. Dat is nieuw en vergt 

van u een aanpassing. In deze 

folder zetten we alles op een rijtje.

We geven tips over hoe u deze 

afvalsoorten kan vermijden 

of zelf verwerken, en hoe en 

waar u ze kan aanbieden.

KOOP NIET TE VEEL  
EN VERWERK RESTJES

Denk na over wat u koopt. 

Met een weekmenu en winkellijstjes bij de  
hand koopt u alleen wat u nodig heeft en 
moet u achteraf niets weggooien. 

Organiseer uw koelkast. 

Zet producten die snel bederven vooraan op  
het schap. Wat lang goed blijft, mag achteraan.

Kook bewust! 

Weeg hoeveelheden pasta, rijst of couscous op voor-
hand af, zodat er geen overschot bij het afval belandt.

Overschotjes maar geen inspiratie? 

Er bestaan handige apps die u meteen vertellen  
welke gerechten u op tafel tovert met overschotjes.

Broccolisteeltjes, wortelloof en radijsgroen? 

Het belandt vaak bij het afval, maar dat hoeft helemaal niet. 
Wist u dat radijsgroen gezonder is dan de radijzen zelf?

Brocolli, wortel
en radijs

Smarthphone
met app

kookpan

Koelkast

Winkelkar

1. Slimme  
Sorteerders  
geven restjes  
een kans
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Composthoop
Geschikt voor een grote tuin

Compostvat 
Geschikt voor een kleine tuin

2. Slimme Sorteerders  
halen hulp in huis

KIPPEN ZIJN DE ULTIEME 
AFVALVERWERKERS. 
Een kip eet per dag zo’n 150 gram keukenresten. En in ruil krijgt u verse eitjes.

LAAT DE NATUUR HAAR  
WERK DOEN: COMPOSTEER!

Compostbak
Geschikt voor  
een middelgrote  
en grote tuin

Goed composteerbaar
• Schillen en resten van 

groenten, fruit, aardappelen en 
noten

• Theeblaadjes en losse thee, 
koffiedik en -filters

• Kamerplanten en snijbloemen

• Resten uit de sier- en moestuin: 
bladeren, naalden, grasmaaisel, 
siergras, snoeihout, onkruid, ...

• Natuurlijke strooiselmaterialen 
en mest van planteneters 
(konijnen, cavia’s, ...) of kippen

Niet composteerbaar
• Vlees- en visresten, botten en 

graten, schaaldieren, schelpen, 
eierschalen

• Brood, gebak, rijst, pasta, 
frieten, chips, snoep, gekookte 
groenten, koffiepads en 
theezakjes

• Kaas, boter, olie, vet, sauzen

• Tuingrond, houtskool, assen, 
timmerhout

• Uitwerpselen van katten en 
honden, kattenbakvulling, 
menselijke uitwerpselen

Kies de juiste plek.

Uw composthoop, -vat of -bak 
werkt het best op een plek 
met enkele uren zon per dag. 

Zorg dat uw afval uit 
kleine stukken bestaat. 

Grote stukken hebben veel tijd 
nodig om te composteren.

Woel het compost 
regelmatig om. 

Zo zorgt u ervoor dat er 
voldoende lucht aan kan. 

Riek

Meer tips?

Op vlaco.be vindt  
u een handige  

composteerwijzer

Tip! 

Wist u dat u op 
het recyclagepark 

terechtkan om 
een compostvat of 
-bak aan te kopen? 

Zet micro-organismen en 
ongewervelden aan het werk met uw 
keuken- en tuinafval. Stap voor stap 
breken ze het afval af. Na ongeveer zes 
maanden blijft er alleen rijpe compost 
over. Die gebruikt u als krachtvoer voor 
uw gazon, bloemen en planten.
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Mulch voor meer 
biodiversiteit 

Wees creatief met snoeihout 

Snoeihout kan u composteren of verhakselen tot een bodembedekker.  

Maar met wat creativiteit kan u er nog meer kanten mee uit.

Sla aan het knutselen.

Heeft u na het snoeien lange, 

rechte takken over? Vlecht 

een muurtje of maak een 

takkenwal. Dat doet u door 

de takken op te stapelen 

tussen houten paaltjes. 

Een mulchmaaier versnippert de 

gemaaide grassprieten en blaast 

ze terug tussen het gras. Zo komen 

er waardevolle voedingsstoffen in 

de bodem, is er minder onkruid en 

beschermt u de bodem tegen uitdrogen. 

Takkenwal

P
la

nt

Meer tips?

Bekijk het cursusaanbod op  
centrumduurzaamgroen.be/
educatiefaanbod  
U vindt er (online) cursussen 
over alle mogelijke  
kringlooptechnieken. Voor 
afvalbewuste appartements- 
bewoners is er een  
specifiek cursusaanbod. 

Ondersteun er andere planten mee.

Planten zoals bonen, erwten, rozen of blauweregen 

kunnen wel wat steun gebruiken. Met touw 

en enkele takken snoeihout vallen ze niet 

om en kunnen ze tegen een windstoot. 

Tips van onze  
Slimme Sorteerders 

“Keukenafval vergaat en 

kan onaangename geurtjes 

verspreiden, zeker in een 

appartement. Ik gooi altijd 

wat baking soda in mijn 

vuilbak. Visresten, bijv. van 

verse forel, vries ik in tot 

de volgende ophaling.”

“Bijna al ons keuken-en tuinafval 

gooien we op de composthoop. 

Dat is voor ons heel gewoon.” 

Ook benieuwd? Kijk op 

centrumduurzaamgroen.be

TIP VAN SLIMME SORTEERDER  
WILLY UIT BERINGEN

TIP VAN SLIMME SORTEERDER 
JOAQUIM UIT HOUTHALEN-

HELCHTEREN

Bekijk alle video’s en tips op 

slimmesorteerders.be 

Ook composteren 
kan u leren

Onaangename 
geurtjes vermijden
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Waarop moet 
u letten?

Sluit de zak goed af door 
de flappen kruiselings 
te sluiten met een 
dubbele knoop. 

Zorg dat er voldoende 
handgreep overbijft 
zodat onze ophalers 
de zakken makkelijk 
kunnen vastnemen.

3. Slimme Sorteerders 
gebruiken een zak

Wat wel?
• Afval van groenten en fruit

• Etens-, vlees- en visresten

• Koffiedik en papieren 
koffiefilters, losse thee  

• Noten, pitten en zaden

• Broodresten

• Eieren

• Gebruikt keukenrolpapier

• Resten van snijbloemen en 
kamerplanten

Wat niet?
• Afval uit de tuin

• Schaaldierresten,  
mosselschelpen, ... 

• Mest van huisdieren 

• Kattenbakvulling 

• Theezakjes en koffiepads 

• Potgrond van  
kamerplanten

Keukenafval dat u niet kan vermijden of 
verwerken? Sorteer het in de gele zak. 
Wij maken er dan biogas van, een groene 
brandstof om huizen mee te verwarmen 
of voertuigen mee aan te drijven. 

DE GELE ZAK VOOR 
UW KEUKENAFVAL

Kleur per zak Geel

Sluiting Trekband

Prijs per rol  
(13 zakken) 

2 euro

Inhoud per zak 17 liter

Max. aantal 
zakken per 
ophaalbeurt

8 zakken

Max. gewicht 10 kg

TIP! Bang voor ongedierte? Plaats 
de zak in een ruime bak. U mag de 
zak ook in zo’n bak (zonder deksel) 
buitenzetten. Onze ophalers moeten 
hem er wel gemakkelijk kunnen 
uithalen. 

Wat wel?
Fijn afval uit de tuin: 

• Maaisel

• Fijn snoeisel en twijgjes 

• Onkruid 

• Resten van (kamer) 
planten of snijbloemen

• Hooi 

• Bladeren

Wat niet?
• Snoeihout, takken, …

• Boom- en wortelstronken 

• Afval van groenten en fruit 

• Etens-, vlees- en visresten 

• Koffiedik en papieren koffiefilters 

• Broodresten 

• Kattenbakvulling 

• Mest van huisdieren 

• Mosselschelpen

Het fijn tuinafval dat u zelf niet 
verwerkt, sorteert u in de groene zak. 
Die halen we samen met de andere 
gekleurde zakken aan huis op. 

DE GROENE ZAK VOOR 
UW TUINAFVAL

Kleur zak Groen

Sluiting Flappen

Prijs per rol 
(10 zakken) 

2,50 euro

Inhoud per zak 50 liter

Max. aantal 
zakken per 
ophaalbeurt

8 zakken

Max. gewicht 15 kg

Waarop moet 
u letten?

Trek de linten samen en 
leg er een knoop in.  
Zo kan er niets uit de 
zak vallen of waaien.
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RECYCLAGE-
PARK

AAN HUIS, OP AANVRAAG 
EN TEGEN BETALING 

Hoe aanvragen?

Surf naar www.limburg.net en 
klik op “bestellen & aanvragen”

Prijs ophaling aan huis

15 euro voor 2 m³ 
30 euro voor 4 m³

Max. gewicht van bundel

25 kg 

Max. afmetingen

Lengte takken: max. 180 cm 
Diameter takken: max. 10 cm

IN HET RECYCLAGEPARK

400 kg/gezin gratis, 
nadien 0,05 euro/kg

VRAAG EEN 
OPHALING  
SNOEIHOUT AAN

Wat wel?
• Snoeihout en takken  

uit de tuin 

Wat niet?
• Haagscheersel

• Groene twijgjes

• Maaisel, onkruid, bladeren  
en ander tuinafval

• Aarde, zand en graszoden

• Groenten- en fruitafval

• Boomwortels en -stronken

• Tuinafval in zakken

HOE WERKT HET? 

U betaalt 60 euro per jaar om  
een tuinbak te gebruiken.

Vraag er een aan op  
limburg.net/bestellen-aanvragen 

Het abonnement loopt één jaar 
vanaf de dag van uw aanvraag.

Bijvoorbeeld van 15 mei 2022 tot 14 
mei 2023. Alle abonnementen die 
aangevraagd worden voor 31 maart 
2022, lopen tot 31 maart 2023. Als u 
vroeg bestelt, kan u de bak dus enkele 
maanden gratis gebruiken. 

De tuinbak wordt aan huis 
geleverd. 

Elke tuinbak heeft een chip. 

Zo kan een abonnement gemakkelijk 
online vernieuwd worden en weet de 
ophaler bij welk huis de tuinbak hoort. 

GA NAAR HET 
RECYCLAGEPARK 
Op het recyclagepark kan u terecht met al 
uw tuinafval, snoeihout, boomwortels en 
stronken. Elk gezin kan jaarlijks 400 kg 
tuinafval brengen zonder extra kost. Vanaf 
dan betaalt u 0,05 euro per kg. Op het 
recyclagepark moet uw tuinafval uiteraard 
niet in de groene zak. 

4. Als het  
echt niet  
anders kan,  
huur een  
tuinbak 

Tuinbak  
€60 

per jaar

Wie liever niet de groene 
tuinafvalzakken gebruikt, kan een 
tuinbak van 240 liter aanvragen.
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WAT WEL?
Fijn afval uit de tuin:

• Maaisel

• Fijn snoeisel en twijgjes

• Onkruid

• Resten van (kamer)planten of 
snijbloemen

• Hooi

• Bladeren

WAT NIET?
• Snoeihout, takken, ...

• Boom- en wortelstronken

• Afval van groenten en fruit

• Etens-, vlees- en visresten

• Koffiedik, papieren koffiefilters

• Broodresten

• Kattenbakvulling

• Mest van huisdieren

• Mosselschelpen 
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TIP! Zakken zijn bijna een kwart 
goedkoper in gebruik dan de tuinbak. 



 Neem een kijkje op www.limburg.net/optimo

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

 Mail naar info@limburg.net

VRAGEN OVER OPTIMO?
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