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SORTEERGIDS 
LUMMEN
Eerste hulp bij 
sorteerproblemen
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PMD 
WAT WEL?

• Plastic verpakkingen:  
flessen, flacons, potjes, bakjes, 
vlootjes, zakken, folies, ...

• Metalen verpakkingen: blikjes, 
spuitbussen, aluminium schaaltjes 
en bakjes, metalen deksels en 
doppen, …

• Drankkartons

WAT NIET?

• Aluminiumfolie

• Harde plastics: speelgoed,  
emmer, ... 

• Piepschuim

• Verpakkingen met kindveilige dop

• Verpakkingen van motorolie en 
smeermiddelen, lijm, verf en 
vernis, siliconenkits, ...

• Verpakkingen met een  
van deze pictogrammen:
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TIP! Kraanwater is gezond, 
goedkoop en handig. Waarom dan 
nog met flessenwater zeulen? 

Waar hoort 
dit ook weer?

WAAROP MOET 
U LETTEN?

Flessen of andere verpak-
kingen goed leeggieten of 
schrapen.

Duw plastic flessen plat, 
zet de dop erop en win 
plaats in de zak.

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

Verwijder de plastic folie 
van schaaltjes en gooi ze 
los van elkaar in de zak.

Niets vastmaken aan de 
buitenkant.

De blauwe zakken met 
zwart treklint zijn niet meer 
geldig vanaf 1 januari 2022.

LEEG

Beter sorteren = beter recycleren.
Hoe zuiverder elke afvalsoort wordt ingezameld, 

hoe efficiënter de recyclage verloopt. En hoe 
minder kostbare grondstoffen er verloren gaan. 

Om goed te kunnen recycleren, rekenen we op u. 

In deze gids zetten we alle afvalsoorten 
die we aan huis ophalen op een rijtje.

Meer info? www.fostplus.be

In samenwerking met

WIST U DAT? Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft 
aan dat de fabrikant van het product een bijdrage betaalt voor 
het inzamelen, sorteren en recycleren van verpakkingsafval.  
Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of  
zijn verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Kleur zak Blauw

Sluiting Trekband

Aantal per rol 20

Prijs per rol 
(20 zakken)

3 euro

Literinhoud 
per zak 60 liter

Max. aantal 
zakken per 
ophaalbeurt

8 zakken

Gratis, in de  
blauwe zak.RECYCLAGE-

PARK

NIETNIET

PIEPSCHUIM
RECYCLEERBAAR

Vervuild 
piepschuim

Vlees- en  
visschaaltjesInpak mousse
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TUIN- 
AFVAL
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
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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

KEUKEN- 
AFVAL
WAT WEL?

• Afval van groenten en fruit

• Etens-, vlees- en visresten

• Koffiedik en papieren  
koffiefilters  

• 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

TIP! Keukenafval kan u ook aan  
de kippen geven of composteren. 

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

TIP! Tuinafval bestaat eigenlijk niet. Gras mulchen, 
composteren of hout verhakselen. Allemaal manieren om 
afvalarm te tuinieren. Meer tips op www.limburg.net/buiten

WAAROP MOET 
U LETTEN?

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

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.

De witte composteer-
bare zakken zijn niet 
meer geldig vanaf  
1 januari 2022.

RECYCLAGE-
PARK

Groenafval

• Quotum (gratis  
hoeveelheid):  
400 kg/gezin.

• Prijs na overschrijding  
quotum: 0,05 euro/kg.
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Huisvuil

7766 7

Kleur zak Grijs

Sluiting Flappen

Prijs per rol  
(10 zakken) 

Klein:  
6,25 euro

Groot: 
12,50 euro

Inhoud per zak

Klein:  
22 liter

Groot: 
44 liter

Max. aantal 
zakken per 
ophaalbeurt

4 zakken

Max. gewicht
Klein: 5 kg

Groot: 10 kg

HUIS- 
VUIL
WAT WEL?

Afval dat niet gerecycleerd kan 
worden, niet herbruikbaar is  
en niet apart wordt ingezameld:  

• Stofzuigerzakken

• Kattenbakvulling

• Mosselschelpen

• Vuil papier 

• …

WAT NIET?
• Afval dat apart wordt  

ingezameld, aan huis  
of op het recyclagepark, papier  
en karton, pmd, harde plastics, 
keukenafval, textiel, ...

• Scherpe voorwerpen

TIP! Beter sorteren, is goed voor het milieu en uw portemonnee. 
Alles wat in de huisvuilzak terechtkomt, wordt verbrand. Maar alles 
wat u apart kan sorteren, kunnen we wel recycleren. Huisvuil is 
daarom ook de duurste afvalsoort.

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. 

De bordeaux huisvuilzak-
ken zijn niet meer geldig 
vanaf 1 januari 2022.

Kleur zak Oranje

Sluiting Flappen

Prijs per rol 
(10 zakken) 

1 euro

Inhoud per zak 50 liter

Max. aantal 
zakken per 
ophaalbeurt

4 zakken

Max. gewicht 15 kg

TEXTIEL
WAT WEL?

• Kleding 

• Accessoires: riemen, tassen  
en schoenen per paar 

• Beddengoed: lakens, dekens, 
kussenslopen, dekbedden, …

• Keuken- en badkamertextiel: 
handdoeken, washandjes, …

• Woningtextiel: gordijnen, 
tafelkleden, …

• Speelgoedknuffels

• Propere lappen en textiel  
met klein defect

WAT NIET?
• Matrassen

• Kussens

• Elektrische dekens

• Tapijten, vast tapijt, matten

• Nat en/of besmeurd textiel 

TIP! Gooi textiel niet te snel weg! Herstel oude kleren of geef  
ze door aan vrienden, de kringloopwinkel of een goed doel.  
De textielcontainers blijven staan op pleinen en straten.

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.  

Gratis in een  
afgesloten zak.

RECYCLAGE-
PARK

De locaties van de textielcontainers 
vindt u terug op www.limburg.net
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TIP! Ook enveloppen met een venster 
mogen bij papier en karton.

WAAROP MOET 
U LETTEN?

Verwijder de plastic folie 
rond tijdschriften of 
folders. 

Vouw kartonnen dozen 
dicht en plooi ze 
samen.

Hoe aanbieden?

Samenbinden met een natuur-
koord of verzamelen in een 
stevige kartonnen doos. 

Max. hoeveelheid  
per ophaling

1 m³

Max. gewicht  
per doos/bundel

15 kg

TIP! Alle doppen en deksels horen 
in de blauwe pmd-zak.

WAAROP MOET 
U LETTEN?

Maak alle potten  
en flessen leeg.

Hou statiegeldflessen 
apart en breng ze 
terug naar de winkel.

Verwijder alle deksels 
van potten en flessen.

Gratis
RECYCLAGE-

PARK

Gratis
RECYCLAGE-

PARK

Opgelet! Vanaf 2022 zullen 
oude metalen niet meer aan 
huis worden opgehaald. 
U kan hiermee terecht op 
het recyclagepark.

PAPIER & 
KARTON
WAT WEL?

• Kartonnen dozen en papieren 
zakken

• Tijdschriften, kranten en folders 

• Boeken

• Schrijf- en printpapier

• Eierdozen

• Keukenpapier en wc-rolletjes

WAT NIET?
• Vuil of vet papier of karton:  

pizzadozen, frietpapier, …

• Behangpapier

• Aluminiumfolie en -zakjes

• Cellofaanpapier

• Chipszakken

GLAS
WAT WEL?

• Transparante glazen flessen,  
bokalen, flacons, …

WAT NIET?
• Hittebestendig glas:  

ovenschotels, kookplaten, …

• Porselein, keramiek,  
terracotta, …

• Stenen flessen en kruiken 

• Vlakglas: vensters, spiegels, …

• Opaalglas (ondoorzichtig)

• Kristalglas

• Lampen, tl-lampen, ...
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GROF- 
VUIL
WAT WEL?

• Afval dat niet gerecycleerd kan 
worden, niet herbruikbaar is en 
niet apart wordt ingezameld, 
maar te groot of te zwaar is  
voor de huisvuilzak.

WAT NIET?
• Afgedankte elektrische apparaten

• Bouwpuin

• Houtafval

• Oude metalen

• Afval aangeboden in zakken

11

Hoe aanvragen?

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

Prijs ophaling aan huis

Tot 2m3: 20 euro 
Tussen 2m3 en 4m3: 40 euro

Max. gewicht van  
voorwerp/bundel

70 kg

Max. afmetingen

Breedte: 1 meter; lengte: 2 meter

TIP! Versleten matrassen worden  
apart ingezameld op het recyclagepark.  
Te vervuilde matrassen horen wel bij grofvuil.  

GEWIJZIGDE REGELING
op aanvraag en tegen betaling

Hoe aanvragen?

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

Prijs ophaling aan huis

Tot 2m³: 15 euro
Tussen 2m³ en 4m³: 30 euro

Max. gewicht 

25 kg/bundel

Max. afmetingen 

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

SNOEI- 
HOUT
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

TIP! Snoeihout kan u ook verhakselen. De houtschilfers zijn 
een perfecte bescherming voor de bodem rond uw struiken. 
Ze voorkomen onkruid en maken de bodem steviger. 

WAAROP MOET 
U LETTEN?

Bind het snoeihout stevig 
samen met een natuurlijk 
touw. Gebruik geen 
ijzer- of nylondraad.

• Quotum (gratis 
hoeveelheid):  
400 kg/gezin.

• Prijs na overschrijding 
quotum: 0,05 euro/kg.

RECYCLAGE-
PARK

Prijs: 0,18 euro/kg.
RECYCLAGE-

PARK
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Kan u ze verwerken 
in een nieuw 
gerechtje? Heeft 
u kippen of kan u 
composteren?

DOEN! Hoe meer u zelf 
verwerkt, hoe beter.

In de keukenafvalzak.

Kan u het  
verwerken in  
eigen tuin?

Bestaat het 
afval uit  

voedselresten

Waar naartoe met uw  
keuken- en tuinafval? 

 

Zit u met organisch afval? De tips in deze sorteerboom tonen hoe u dat 
thuis kan verwerken, wat naar het recyclagepark mag en wat mee kan 
met de ophaling. Kijk wat voor u mogelijk is en ga meteen aan de slag!
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Ja

Ja

Nee

Nee

DOEN! U kan gras mulchen,  
composteren, hout verhakselen.  
Op limburg.net/buiten vindt 
u tal van praktische tips.

Ja

Nee
Ja

In de groene  
tuinafvalzak 
of naar het 
recyclagepark.

Dikke takken*, 
boomstammen en 
boomwortels kan u 
naar het recyclagepark 
brengen.
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RECYCLAGE-
PARK

Nee

Is het gras, onkruid, 
fijn snoeisel, bladafval 
(incl. eikels)?

*Wist u dat u snoeihout 
(takken met een dia-
meter tot 10 cm) ook 
kan laten ophalen? 

Vraag een ophaling 
snoeihout aan op 

limburg.net/bestellen 
-aanvragen

Een ophaling  
kost 15 euro.

KEUKEN
AFVAL

GIPSPLATEN
GROEN-

COMPOST
ORGANISCHE STOF > 16%

BOOM- 
STRONKEN
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NIETNIET

FIJN  
TUINAFVAL

Keukenafval Mest



Waar naartoe met uw 
niet-organisch afval? 

Bestaat de 
verpakking uit 
plastic, metaal 
of is het een 
drankkarton?

Verkoop het, geef het  
cadeau of geef het 
aan de kringwinkel.

In de pmd-zak.

Is het glas?

Ophaling aan 
huis of naar het 
recyclagepark. 

Naar het  
recyclagepark (bijv. 
kga, piepschuim).

Ophaling aan 
huis of naar het 
recyclagepark. 

Bestaat het afval 
uit één soort 
materiaal?

Metaal, bouw- en 
sloopafval, hout, 
asbest, harde plastics, 
elektrische apparaten, 
kaarsen, kurken, ... 

In de  
huisvuilzak.

Naar het  
recyclagepark.

Naar het recyclagepark bij 
het grofvuil of vraag online 
een grofvuilophaling aan.

Sorteer het in de juiste 
zak of breng het naar 
een textielcontainer, 
de kringloopwinkel 
of een goed doel.

NIETNIET

PAPIER  
EN KARTON

RECYCLEERBAAR

BroodzakkenVettig papier Zilverpapier KeukenpapierBehangpapier

Deze afvalsoort wordt ook aan huis opgehaald!

Past het in een 
huisvuilzak?

Is het  
verpakkings-

materiaal?

Nee

Nee Nee

Nee Nee

Nee

Ja Ja

Ja

Ja

Ja

TEXTIEL
CONTAINER

RECYCLAGE-
PARK
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Is het textiel?

NeeJa

Ja

NeeJa

Heeft u afval dat niet uit de keuken of tuin komt?  
Ontdek via deze sorteerboom waar u ermee terecht kan.

NIETNIET

TEXTIEL
RECYCLEERBAAR

MatrassenKussensElektrisch dekenMat, tapijt

Is het papier/karton?

Is het in 
goede staat?

GLAS
RECYCLEERBAAR

NIETNIET

PIEPSCHUIM
RECYCLEERBAAR

Vervuild 
piepschuim

Vlees- en  
visschaaltjesInpak mousse

KGA
RECYCLEERBAAR
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VRAGEN OF MELDINGEN?
 Geef ze door via www.limburg.net/meldingen

 Mail naar info@limburg.net

 Bel naar het gratis nummer 0800 90 720
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MIJN.LIMBURG.NET
Op mijn.limburg.net vindt u uw persoonlijk 

afvaloverzicht. U vindt er alles over uw 
quota, afvalbelasting en betalingen. In 

enkele klikken vraagt u er een ophaling van 
grofvuil, snoeihout, maar ook asbest aan. 

Heeft u nog meer vragen over sorteren?  
Raadpleeg de sorteerregels voor uw 
gemeente op www.limburg.net  
of scan de QR-code.

Volg ons op Facebook en Twitter

  Facebook.com/limburg.net

  Twitter.com/Limburg.net


