VOOR EXTRA
GEMAK, IN DE
PMD+ BAK!

VANAF
1 JANUARI 2020

wij doen
de rest.nu
PLASTIC, METAAL, DRANKENKARTONS + RESTAFVAL IN DE PMD+ BAK!

Wat is nascheiden?

Waarom doen we dit?

Bij nascheiding wordt restafval van het
PMD in een fabriek door een machine
gescheiden. Dit gebeurt dus ná de
huis-aan-huisinzameling. Zo behouden we
waardevolle materialen, die we anders
verbranden.
Benieuwd hoe het werkt? Bekijk het
nascheidingsfilmpje op de website
www.wijdoenderest.nu.

We kiezen voor nascheiding, omdat
afvalscheiding door inwoners veel minder oplevert dan mogelijk. We halen door
nieuwe technieken meer verpakkingen van
plastic, metaal en drankenkartons uit het
afval. Zo kunnen we nog meer PMD hergebruiken en zijn minder nieuwe grondstoffen nodig.

PMD prima recyclebaar!
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Start nascheiding PMD
Vanaf 1 januari 2020 hoeft u plastic, metaal en drankenkartons (PMD) niet meer zelf te scheiden.
Deze verpakkingen gooit u thuis in de restafvalbak (metaalverpakkingen doet u daar nu al in).
De rest doet afvalverwerkingsbedrijf Afval Verwerking Rijnmond (AVR) in Rotterdam.
Daar wordt PMD gescheiden van het restafval (nascheiding heet dat). Het is een proef van
drie jaar.

Restafvalbak wordt
PMD+ bak

Heb ik genoeg ruimte in
mijn PMD+ bak?

Uw restafvalbak heet vanaf 2020 de PMD+
bak. PMD staat voor plastic, metaal en
drankenkartons. De + staat voor restafval.
Restafval is het kleine beetje afval dat nog
overblijft, nadat u het andere afval goed
heeft gescheiden. De verzamelcontainers
bij flats en appartementen (hoogbouw)
worden PMD+ verzamelcontainers.

U heeft genoeg ruimte als u de andere afvalstromen goed blijft scheiden. Gft en etensresten, papier en karton, textiel, glas en grof afval
mogen niet in de PMD+ bak.

Extra gemak
De keuze voor nascheiding betekent
extra gemak voor u. U hoeft thuis geen
extra ruimte meer te reserveren voor het
scheiden van PMD. En u hoeft zakken met
plastic en drankenkartons niet meer aan de
weg te zetten of naar verzamelcontainers
te brengen. De verzamelcontainers voor
plastic en drankenkartons die nu in een
aantal gemeenten staan, verdwijnen
vanaf 1 januari 2020.

Bekijk het PMD+
filmpje met uitleg op
www.wijdoenderest.nu

TIP! Maak uw
verpakkingen kleiner
Vouw uw drankenkartons en plet flesjes
en blikjes.

U zorgt voor een
juiste afvalscheiding
en wij doen de rest!

LEES ALLE
VEELGESTELDE
VRAGEN EN
TIPS OP
WIJDOENDEREST.NU

Wat mag er onder andere in
de PMD+ bak?
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Verpakkingen voor yoghurt, vla en ijs
Plastic folie, tasjes en zakjes
Plastic flessen van shampoo en wasmiddel
Groenteblik, frisdrankblikje en stalen siroopfles
Zuivel- en sappakken
Restafval (koffiecupje, chipszak en stofzuigerzak)

From January 1, 2020, you no longer have to separate plastic, metal packaging and
beverage cartons (PMD) yourself. This packaging material can be disposed of in the
residual waste bin at home.
More information: www.wijdoenderest.nu

