
Uw plastic verpakkingen, metalen verpak-
kingen en drinkpakken zijn waardevol.
Zeker als u ze goed verzamelt. Want hoe
beter u uw afval scheidt, des te meer 
verpakkingen krijgen een tweede leven 
als grondstof voor nieuwe producten en
verpakkingen. Dat doen we om de belas-
ting van het milieu en de lasten voor in-
woners en bedrijven binnen de perken te
houden. Nederland wil naar een circulaire
economie om de aarde niet uit te putten,
Wassenaar doet daar als gemeente met
veel waardevol groen graag aan mee. 

PMD: samen in de afvalbak
Bij het P(plastic)-afval mogen plastic 
verpakkingen, zoals plastic yoghurtbekers
en plastic verpakkingen om groente,
brood en wc-papier. Onder de M (metaal)
vallen alle metalen afvalsoorten zoals
blikjes frisdrank, tubes (met dop), 
conserven en aluminium schaaltjes. 
De D staat voor Drinkpak en omvat 
kartonnen drank- en zuivelverpakkingen,

van bijvoorbeeld vruchtensap, vla, 
yoghurt en melk. Het gaat dus echt 
om verpakkingsmaterialen. Onder metaal
verstaan we in dit geval ‘blik’, zoals bier-
blikjes of kattenvoerblikjes. Een afgebro-
ken metalen schep valt er niet onder. Ook
bij plastic gaat het om verpakkingen, en
niet om tuinstoelen of plastic speelgoed.
De handige app ‘Afvalscheidingswijzer’
helpt u snel op weg. Gratis te downloaden
in de app-store op uw mobiele telefoon.    

Proef thuis ophalen
De gemeente Wassenaar hield in 2020 
een proef met thuis ophalen van PMD 
bij 2.000 huishoudens in Rijksdorp en 
een groot deel van Wassenaar Zuid. De
kwaliteit van dit opgehaalde PMD was
goed. De definitieve evaluatie volgt nog,
waarbij de gemeente diverse oplossingen
voor de toekomst van PMD-scheiding wil
afwegen. En ook inwoners zelf kunnen
nadenken over alternatieven, zoals glazen
flessen die bijna oneindig recyclebaar zijn. 

Voor uw gemak: PMD in één zak
Tot die tijd draagt de schone fractie van
het PMD zeker bij aan afvalvermindering.
Ook het statiegeld op blikjes (per 31-12-'22)
draagt daaraan bij. U vindt PMD-bakken
in de milieustraten bij de winkelcentra.
Deze worden drie à vier keer per week 
geleegd. Voor uw gemak: stop al het 
recyclebare afval samen in één zak, om
weg te brengen voor recycling. Maak ze
leeg, haal ze los, druk ze plat. Dan zijn ze
recycleklaar. Kleine moeite, groot verschil!
U doet toch ook mee met PMD?

OP WEG NAAR EEN GROENER WASSENAAR

PMD is een afkorting van Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal en 
Drinkpakken. Het zijn materialen die veel in het dagelijkse huishouden
vrijkomen. Tot een paar jaar geleden was dit een groot deel van 
ons restafval. Maar het is natuurlijk geen restafval. Het is juist prima
grondstof voor tal van nieuwe producten. Maar wat hoort nu eigenlijk
tot PMD en waarom zamelen we het apart van het restafval in?

Blijf op de hoogte via: 

l de artikelen in deze krant; 

l www.afvalscheidingswijzer.nl; 

l www.eigenwijsafval.nl. 

Meer info op:
www.wassenaar.nl/afvalscheiden

Wassenaar doet mee met PMD!


