
Huisvuil / nieuwe blauwe zak 
 
Sedert 1 april ’21 zijn de regels voor de blauwe 
PMD-zak veranderd.  Naar aanleiding daarvan 
willen wij ook hier daaraan wat aandacht aan 
besteden. 
 
Wat mag er vanaf nu allemaal in de blauwe zak? 

- Plastiek : 
o Flessen & flacons 
o Schaaltjes, vlootjes en bakjes 
o Potjes & tubes 

- Metaal : 
o Drank- & conservenblikken 
o Spuitbussen (van voeding & cosmetica) 
o Blikjes & schaaltjes 
o Deksels, doppen & kroonkurken 

- Drankkartons : 
Wat mag NIET in de blauwe zak? 
- Piepschuim (isolatie, schaaltjes, …) 
- Voorwerpen van HARDE plastiek 
- Rubber 
- Verpakkingen van giftige stoffen (bv. sproeistoffen) 
- Verpakkingen met kindveilige doppen (= meestal giftig) 
- Verpakkingen bestaande uit vaste lagen van verschillende 

materialen. 
- Bussen, tonnetjes, … groter dan 8 liter. 
- Voorwerpen vastgebonden aan de blauwe zak. 
Enkele tips voor goede recyclage. 
- Zorg dat de verpakkingen goed LEEGgemaakt zijn. 
- Duw flessen goed plat en schroef de dop er terug op. 
- Trek de folie van schaaltjes los van het schaaltje voor je ze in de 

zak gooit. 
- Vul verpakkingen NIET op met andere voorwerpen en knoop 

zakjes met afval NIET dicht zodat ze gemakkelijker gesorteerd 
kunnen worden. 



Recyclagepark : 
- Vanaf 1 april staat er géén container meer voor zacht plastiek. Je 

kan wel je blauwe zak binnenbrengen in het recyclagepark mits de 
inhoud reglementair is. (= recycleerbaar afval) 

- Je kan nog steeds harde plastiek (tuinmeubelen, emmers, …) 
binnenbrengen in het recyclagepark. (= recycleerbaar afval) 

Weetjes : 
- ‘Oude’ blauwe pmd-zakken mag je dit jaar (2021) blijven 

gebruiken. 
 

- De prijs van een rol blauwe zakken (20 stuks) bedraagt € 3. Dus 
de prijs blijft hetzelfde : € 0,15/zak. 
 

- Voor meer informatie kan je terecht bij LIMBURG.NET :     0800 
90 720   of info@limburg.net of www.limburg.net . 
 

-  Hier kan je al eens een oefening doen of je weet wat er in de 
blauwe zak mag en wat niet: https://denieuweblauwezak.epyc.be/ 

 

 
 

In de ‘Leeft’ van volgende maand besteden wij ook eens wat 
aandacht aan andere afvalstoffen. 

 


