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AFVALKRANT
Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

extra editie pmd

Voorwoord
Vorig jaar behaalden we binnen de IGEAN regio, voor het eerst in jaren, een beter
resultaat voor het pmd-residu dan het Belgische gemiddelde, proficiat! Er was
toen ‘slechts’ 15,4% van het afval in de pmd-zak fout gesorteerd.
Toch blijven we de inwoners informeren. Want enkel met een goed gesorteerd
product kan je kwalitatief en economisch rendabel recycleren.
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Goed informeren om
goed te sorteren
We proberen de inwoners zo goed mogelijk te informeren over de sorteerregels.
Toch worden er wel wat sorteerfouten gemaakt en vooral bij de pmd. Daarom werd
er een nieuwe banner gemaakt voor deze container. Hier staan de regels nog eens
duidelijk uitgelegd: wat hoort er wel en wat niet bij de pmd. Geen excuses meer om
fout te sorteren op het recyclagepark! Twijfel je toch nog, vraag gerust raad aan een
parkwachter!

IGEAN organiseerde daarom dit jaar opnieuw een positieve pmd-actie. Daarbij
gingen jobstudenten op pad, om de pmd-zakken te controleren. Er werden
5065 zakken nagekeken. Ook op de recyclageparken proberen we de mensen te
sensibiliseren. Er werden nieuwe informatieborden met de pmd-sorteerregels
ontworpen. Op de informatieborden werden bewust veel beelden geplaatst. Zo
zien de bezoekers in een oogopslag wat wel en niet bij de pmd mag.
We hopen onze goede sorteerresultaten jaar na jaar te
blijven verbeteren.
Ik sorteer alvast mee!

Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

Tip: Lees de sorteerregels letterlijk. Past je afval niet in dit lijstje dan is
het niet bestemd voor de pmd-zak.

IGEAN feliciteert
app Recycle!
Het antwoord op je afvalvragen. én sensibiliseert
Met mobiele applicaties – kortweg apps – kan je via je smartphone of tablet snel
informatie raadplegen.
Daarom ontwikkelden IGEAN, Bebat, Recupel en Fost Plus de app ‘Recycle!’.
Je vindt op deze handige app volgende informatie terug:
1. de ophaalkalender. De app stuurt je zelfs herinneringen zodat je nooit nog een
ophaling van papier & karton, huisvuil, gft+, pmd, … vergeet.
2. praktische informatie over het recyclagepark zoals openingsuren, adres,
contactgegevens, …
3. sorteerhulp voor pmd, gft+, …
4. locaties op kaart van inzamelpunten: glasbolsites, recyclageparken, …
De Recycle! app kan je gratis downloaden en is beschikbaar in de app store van
Apple en Android toestellen.

In september controleerde IGEAN in 28 gemeenten de inhoud van de pmd bij de
huis-aan-huis inzameling. Jobstudenten controleerden 5.065 pmd-zakken en
doorkruisten hiervoor 240 straten.
IGEAN feliciteert!
65 % van de aangeboden pmd-zakken
waren volledig juist gesorteerd. Deze
inwoners kregen een ‘positieve’ brief
waarin ze gefeliciteerd werden met hun
correcte sortering.
IGEAN sensibiliseert!
35 % van de pmd-zakken bevatten
toch één of meerdere soorten afval
die niet in de pmd-zak thuis hoorden.
De controleurs belden aan om de
bewoners uit te leggen wat er verkeerd
was. De sorteerregels werden toegelicht
en de inwoners kregen een folder met
de pmd-sorteerregels.
Appartementsgebouwen
Indien in één of meerdere pmd-zakken
fout gesorteerd afval zat, kregen alle
bewoners van het appartementsgebouw
een brief en een folder met de
sorteerregels. IGEAN wist immers niet
van wie de fout gesorteerde pmd-zakken
waren. Aan alle bewoners werd gevraagd
om na te kijken of ze de regels juist
toepasten.

Verantwoordelijke uitgever: J. Bridts, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant is gedrukt op 100 % gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.
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Meest voorkomende fouten

Verboden!

5%

2%

aluminiumfolie
waar wel: huisvuil

Alle flessen waar volgende symbolen
op staan mogen niet bij de pmd.
Ze behoren tot het kga. Je kan ze
gratis naar het recyclagepark brengen.

andere plastic voorwerpen
waar wel: recyclagepark

2%

schaaltjes uit
piepschuim voor
charcuterie of vlees.
waar wel: huisvuil

3%

andere sorteerfouten zoals andere metalen voorwerpen, medicijnen, ijzer,…

62%

9%

andere plastic verpakkingen
waar wel: huisvuil

plastic zakjes
waar wel: recyclagepark

9%

8%

verpakkingen van klein
gevaarlijk afval
waar wel: recyclagepark

Papier
waar wel: recyclagepark

Pmd sorteren ... om te recycleren!
Het ingezamelde pmd wordt afgevoerd naar een sorteerinstallatie. Daar worden de verschillende materialen gesorteerd.
Dat gebeurt zowel met de hand als mechanisch.
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1/ Plastic flessen en flacons worden met
de hand uitgesorteerd.

2/ De gesorteerde materialen worden in balen
geperst en afgevoerd naar recyclagebedrijven.
Die maken er nieuwe grondstoffen en producten van.

3/ Gerecycleerd PET wordt gebruikt in de
textielindustrie voor kleding. HDPE-flacons
worden verwerkt tot bijvoorbeeld leidingen en
buizen.

1/ Metalen verpakkingen bestaan uit staal
of aluminium en worden door magneten
uit het pmd gesorteerd.

2/ Staal en aluminium worden vermalen en
gezuiverd tot schroot dat klaar is voor de oven.
Staal kan voor 100% gerecycleerd worden in
staalfabrieken. Het aluminium wordt gesmolten in
smelterijen.

3/ Gerecycleerd staal en aluminium kan verwerkt
worden tot allerlei nieuwe metalen voorwerpen
zoals bijvoorbeeld conservenblikken, autoonderdelen, huishoudtoestellen en fietsen.

1/ De sortering van de drankkartons
gebeurt automatisch of met de hand.
Net als oud papier worden de
drankkartons ondergedompeld in water.

2/ Op die manier worden de papiervezels
losgeweekt van de plastic en aluminium lagen.

3/ De papiervezels worden gebruikt voor de
productie van bijvoorbeeld huishoudpapier en
kartonnen dozen.
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