Wat mag in de groene PMD-zak?
PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankkartons. Als u twijfelt of het in de PMD-zak mag, zijn er
twee belangrijke vragen die u zichzelf moet stellen:
-

Is het verpakkingsafval?

-

Is het van plastic, metaal of een drankkarton?

Als u beide vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden dan mag het in de groene PMD-zak. Alleen
huishoudelijk afval is toegestaan, geen bedrijfsafval.
Hoe?
Verpakkingen hoeven niet schoon te zijn, maar wel leeg. Doppen en deksels mogen blijven zitten.
Bij conservenblik de deksel a.u.b. naar binnen buigen. De drankenkartons a.u.b. platvouwen en de
dop er weer opdraaien. Instructies voor platvouwen: www.hedra.nl
LET OP! Als er ander afval in de zak zit, kan de inzamelaar hem laten staan. U bent dan zelf
verantwoordelijk dat het alsnog goed afgevoerd wordt.
En dan?
Benieuwd wat er met het afval gebeurt nadat het is ingezameld? Kijk dan hier
(https://youtu.be/WB0nMz8pgdY) hoe de verschillende materialen uit de PMD-zak worden
gesorteerd.
Wat?
In onderstaande overzicht ziet u de meest voorkomende afvalstromen.
•

Plastic

Wel bij het plastic in de PMD-zak

Niet bij het plastic in de PMD-zak

Flessen voor frisdrank, water,

Chemisch afval: bijv. make-up

melk, azijn etc.

verpakkingen, terpentineflessen,

Knijpflessen voor sauzen, olie

kitkokers (gratis bij milieustraat)

etc.
Flacons voor wasmiddelen,

Afdekzeil (milieustraat)

shampoo, schoonmaak- en
reinigingsmiddelen,
tubes van tandpasta
Verpakking van kaas, vlees en

Zakken met een aluminium

vis

laagje aan de binnenkant, zoals
chipsverpakkingen (restafval)

Bekers voor yoghurt, vla en ijs

Doordrukstrips van bijv.
medicijnen en kauwgom
(restafval)

Bakjes voor salade, groente en

Hard plastic zoals kapot speelgoed, emmers,

fruit

boodschappenkratjes en dergelijke (gratis bij
milieustraat)

Zakken voor pasta, rijst, brood,

Kapotte shopper boodschappentassen (restafval)

snoepgoed etc.

Kuipjes voor boter, saus,

Piepschuim: bijv. fastfoodverpakkingen,

smeerkaas (mag met folie)

verpakkingsvulmateriaal (indien schoon gratis naar
milieustraat, anders restafval)

Blisterverpakkingen (van

Biologisch afbreekbare verpakkingen met kiemlogo

bijvoorbeeld tandenborstels,

(gft-container)

schroefjes e.d.)
Plastic tasjes en zakjes
Plantenpotjes (zonder kiemlogo)
•

Metaal

Wel bij het metaal in de PMD-zak

Niet bij het metaal in de PMD-zak,
Wel gratis inleveren bij de milieustraat

Drankblikjes (voor frisdrank, bier en

Verfblikken

dergelijke)
Stalen siroopflessen

Spuitbussen van verf, deodorant e.d.

Conservenblikken (soep, pastasaus,

Elektriciteitssnoeren

groente & fruit)
Aluminium schaaltjes van levensmiddelen

•

Kapot bestek of gereedschap

Drankkartons

Wel bij de drankenkartons in de PMD-zak

Niet bij de drankenkartons in de PMD-zak

Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en

Halfvolle verpakkingen met vla- of yoghurtresten

wijn
Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt

Drankenkartons waarin ander materiaal is gestopt

Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

Los karton (doosjes) of ander papier
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