
Reyclagepark 
 
In het recyclagepark (Terrillaan 14) 
hebben we 7 categorieën van afval.  Voor 
elk van die categorieën moet er apart 
gewogen worden en moet je je dus 
telkens opnieuw aanmelden.  Iedere 
categorie heeft nog verschillende 
containers!  In de verschillende 
containers van dezelfde categorie mag je 
lossen zonder je opnieuw aan te melden. 

1. Grofvuil/roofing: (altijd betalend: € 0,18/kg) 
a. Restafval dat niet in de huisvuilzak past, tapijten, niet-houten 

meubelen, stoffen zetels, .. (Zakken afval is in principe niet 
toegelaten.) 

b. Roofing 
c. Geïmpregneerd hout bv. Carport, tuinhuis, tuinmeubelen, … 
d. Treinbielzen  
e. Om matrassen te storten moet je je aanmelden bij een 

parkwachter.  Vanaf 1 juli zal er een aparte container staan.  
Er is ook een terugnameplicht voor matrassen.  Bij aankoop 
van een nieuwe matras moet de handelaar de oude 
meenemen! 

2. Houtafval: (altijd betalend: € 0,11/kg) 
a. Laminaat, MDF, timmerhout, vezelplaten, … 
b. Vol meubelhout (vb. eiken kast of tafel) 

  Let op ! Glas, spiegels en metalen beslag moet 
verwijderd worden! 

3. Gemengd bouwpuin: (altijd betalend: € 0,08/kg) 
a. Kalk, porselein (borden, koffiekopjes, wc-pot, steentapijt, 

ytong-blokken, zwarte grond, tegels met glazuur, … 
b. Gipsplaten, gyproc, … 

4. Asbest: (gratis tot 600 kg/gezin, +600 kg: € 0,08/kg) 
a. Golfplaten/eterniet, leien, venstertabletten, schouwpotten, … 

 Asbest MOET VERPAKT aangeleverd worden.  Het 
verpakkingsmateriaal kan je kopen op het park.  



 Asbest kan ook aan huis afgehaald worden na 
aanvraag bij Limburg.net tegen vergoeding! 
 

5. Groenafval: (gratis tot 400 kg/gezin, +400 kg: € 0,05/kg) 
a. Fijn tuinafval: gras, bladeren, haagscheersel, hooi en stro 

zonder mest, struiken, … 
b. Boomstronken 
c. Snoeihout: takken, stammen van coniferen, … 

6. Zuiver steenpuin: (gratis tot 1000 kg/gezin, +1000 kg: € 0,025/kg) 
a. Bakstenen, (gewapend) beton, dakpannen, klinkers, stabilisé, 

chape, dolomiet, wit en geel zand, tegels zonder glazuur, … 
7. Recycleerbaar: (Altijd gratis) 

a. Papier & karton  
b. PMD (in blauwe zak) 
c. Harde plastiek: tuinmeubelen, emmers, … 
d. Holglas: flessen, bokalen, … 
e. Elektrische apparaten  
f. Autobanden: (max. 4 per jaar/gezin) 
g. Metalen 
h. Piepschuim: (isomo wit met 

bolletjesstructuur) 
i. Kaarsresten  
j. Vlakglas: (vensterglas, spiegelglas, dubbelglas, …) (GEEN 

flessen, loodglas, glaskeramiek, autoruiten, gewapend glas 
en flexiglas) 

k. Kurkresten  
l. Textiel 
m. KGA: klein gevaarlijk afval 

 TL-lampen, frituurolie, injectienaalden, batterijen, 
scheikundige producten: poetsproducten, verf, 
restjes sproeistoffen, … 

  
 MEDICATIE zonder verpakking terugbrengen naar de 

apotheker 



8. Afhalen/ aankoop: In de recyclageparken kan je ook een aantal 
dingen aankopen: bulkcompost: € 0,01/kg zelf op te scheppen, 
compostbakken en –vaten, verpakking voor asbest, … 

Wij kunnen terecht in al de recyclageparken van Limburg.net maar 
dat helpt niet bij overgewicht of onbetaalde rekeningen! 

 


