
 

THEMA 14 – HET MILIEU 

SORTEERREGELS 

 

 

Opmerking 
Sorteerregels kunnen lichtjes verschillen van gemeente tot gemeente! 

 

RESTAFVAL 
Wat? 

Wat niet kan gerecycleerd worden; 

wat na het sorteren van je afval overblijft, dus de rest. 

 

PMD 
Wat? 

* plastic flessen; 

  van dranken, wasproducten, schoonmaakmiddelen, bad- en doucheproducten … 

  metalen verpakkingen 

  drankblikjes, conservenblikken, deksels van bokalen, blikken dozen en bussen, aluminium     

  borden (pizza) en bakjes (lasagna), spuitbussen … 

* drankkartons van fruitsap, soep, melk ... 

 

Wat niet? 

* alle andere dingen in plastic (bv. yoghurtbekers, boter- en margarinepotjes, plasticfolie …) 

* verpakkingen die giftige of gevaarlijke producten hebben bevat zoals verf, insecticiden ... 

* injectienaalden, aluminiumpapier, piepschuim of isomo … 

 

Hoe? 

In de blauwe PMD-zak 

 

Opgelet! 

• maak de verpakkingen helemaal leeg 

• maximum volume 1 verpakking = 8 liter 

• niets aan de buitenkant van de pmd-zak binden 

 

GLAS 
Wat? 

* doorzichtige glazen flessen en bokalen 

 

Wat niet? 

* hittebestendig glas – pyrex (zoals ovenschotels of kookplaten) 

* porselein, aardewerk, stenen kruiken, keramiek, terracotta 

* melkwit glas 

* drinkglazen of kristal 

* vlak glas zoals ruiten of spiegels 

* gloeilampen of tl-lampen 

 

Hoe? 

In een emmer of stevige bak, niet in een kartonnen doos. 
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Papier 
Wat niet? 

* vuil of vet papier 

* papieren zakdoeken 

* toiletpapier of keukenrol 

* behangpapier 

* drankkartons 

* plastic 

* piepschuim of isomo 

* aluminiumfolie 

 

Hoe? 

In een stevige kartonnen doos of met touw samengebonden in een pak, 

maximaal 20 kg per doos of pak. 

 

Groente- Fruit- en Tuinafval 
Wel 

* aardappel- en fruitschillen 

* groenteafval 

* koffiedik en papieren koffiefilters 

* doppen van noten 

* theebladeren en papieren theezakjes 

* papier van de keukenrol 

* mest van kleine huisdieren 

* snijbloemen en kamerplanten (zonder aarde) 

* versnipperd snoeihout 

* haagsnoeisel 

* gras, bladeren en onkruid 

* zagemeel en schaafkrullen van hout 

 

Niet 

* vet en olie 

* grof snoeihout, takken en boomwortels 

* luiers 

* aarde en zand 

* plastic 

* kattenbakvulling tenzij biologisch afbreekbaar 

* schelpenzand uit vogelkooi 

* mosselschelpen 

* beentjes 

 

 


