Hier sorteren we,
net als thuis

Samen

Goed sorteren

Beter recycleren

Hier sorteren we, net als thuis
Sorteren, een tweede natuur.

Daar kunnen we samen iets aan doen!

Sorteren is een tweede natuur geworden in de thuissituatie. Maar liefst 95% van de Belgen sorteert op regelmatige basis zijn PMD, glas en papier-karton.

Fost Plus wil ervoor zorgen dat mensen overal kunnen
sorteren, net zoals ze dat thuis doen. En daar kunt u bij
helpen!

Ook buitenshuis?

Deze brochure is alvast een eerste stap. Ze bevat een
eenvoudig stappenplan en nuttige tips om een geslaagd
sorteerproject op te zetten. U vindt er ook alle sorteerinstructies en een overzicht van de communicatiemiddelen
die Fost Plus ter beschikking stelt.

Buitenshuis ligt het sorteren iets moeilijker. Dat heeft
verschillende redenen. Vaak zijn de nodige afvalbakken
niet aanwezig, of nodigt de omgeving niet echt uit tot
sorteren.

Correct sorteren = beter recycleren
Belang van goed sorteren

Fris uw kennis op!

Correct sorteren is de basis voor een optimale recyclage.
Ondanks de inspanningen van de meeste mensen komt
er vandaag nog altijd heel wat niet-recycleerbaar materiaal terecht in de selectief ingezamelde afvalstromen.
Met alle gevolgen vandien.

Een goede kennis van de sorteerregels is dan ook belangrijk. Op de volgende bladzijden vindt u een overzicht van
de juiste instructies voor PMD, glas en papier-karton.

Onzuiverheden en fout gesorteerde materialen kunnen
schade veroorzaken aan de sorteermachines en het recyclageproces ernstig verstoren.
Ook de kwaliteit van de gerecycleerde materialen lijdt
eronder, en dat kan gevolgen hebben voor de producten
die eruit gemaakt worden. En dat is jammer, want we
gebruiken die steeds meer in ons dagelijks leven.
Kortom, enkel als we correct sorteren, krijgen we gerecycleerde producten van hoge kwaliteit!

Zo sorteert u
Niet zomaar alle plastic verpakkingen.
Enkel plastic flessen en flacons kunnen op een
efficiënte manier gerecycleerd worden. Andere soorten
plastic - yoghurtpotjes, botervlootjes of plastic
zakken - zijn dan ook niet toegelaten in de PMD-zak!

PMD
Plastic flessen en flacons
Geen andere plastic verpakkingen
of voorwerpen

Niet toegelaten
Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen
(plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie, ...),
aluminiumfolie, piepschuim en motorolie

Metalen verpakkingen
Ook : spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica,
aluminium schaaltjes en bakjes, metalen deksels en doppen

Drankkartons

Huis-aan-huis* inzameling
in de PMD-zak

In de gewone
vuilnisbak werpen

*of via het containerpark.

Opmerkingen

Opmerkingen

• Volledig leeg
• Maximum volume: 8 liter
•G
 een plastic bidons
vastmaken aan de buitenkant
van de PMD-zak

• Verpakkingen die giftige of
bijtende middelen bevat hebben,
zijn niet toegelaten in de PMD-zak
• Breng injectienaalden naar
het containerpark (KGA)

Verwijder plastic folie.
De plastic folie rond reclame, tijdschriften en kranten
hoort niet bij het papier-karton. Ook vuil of vettig papier
vermijdt u best, net als behangpapier. Zo verhogen we
samen de kwaliteit van het gerecycleerde papier-karton.

Papier-karton

Papier-karton
Papieren zakken en kartonnen dozen,
tijdschriften, kranten, folders, boeken,
schrijf- en printpapier

Huis-aan-huis* inzameling
*of via het containerpark.

Opmerkingen
• Plastic folie verwijderen van
publicaties
• Samengebonden met
natuurkoord of in een
stevige kartonnen doos

Niet toegelaten
Vuil of vettig papier en karton,
cellofaanpapier, behangpapier,
aluminiumfolie en zakjes in aluminium

In de gewone
vuilnisbak werpen

Let op voor hittebestendig glas.
Glas wordt gesmolten voor recyclage. Hittebestendige
materialen zoals het glas van ovenschotels, porselein
of aardewerk verstoren het smeltproces en leiden tot
onbruikbare gerecycleerde producten.

Glas

Transparante glazen

flessen, bokalen en flacons
Geen andere voorwerpen in glas

Wit glas

Niet toegelaten
Hittebestendig glas (bv. ovenschotels en
kookplaten), porselein en aardewerk, stenen
flessen en kruiken, opaalglas en kristal,
vlak glas zoals ruiten en spiegels,
lampen en TL-lampen

Gekleurd glas

In de glasbollen werpen*
*of via het containerpark.

Opmerkingen
• Scheiden van
wit glas en
gekleurd glas
• Volledig leeg
• Geen deksels
of doppen

In de gewone
vuilnisbak werpen (goed
verpakt) of binnenbrengen
in het containerpark
Opmerking
Laat niets achter in de buurt van de glasbollen.
Sluikstorten is strafbaar.

Sorteren in de praktijk
Zo zet u een geslaagd sorteerproject op
U bent overtuigd dat sorteren nuttig is en u kent de correcte sorteerinstructies. Nu rest er enkel nog de
praktische organisatie. We zetten de voornaamste stappen voor een geslaagde introductie op een rijtje,
met telkens een aantal tips en weetjes. Aan de slag!

1. Betrek zoveel mogelijk mensen
Hoe meer mensen u meekrijgt, hoe hoger de kans op slagen. Breng iedereen op de hoogte en leg ook goed
uit waarom u sorteren belangrijk vindt. Klanten of bezoekers kunt u op voorhand informeren via uw website
of uw nieuwsbrief. Denk ten slotte ook aan het poetspersoneel. Hun actieve medewerking is goud waard.

2. Sensibiliseer en informeer
Laat ook in de gebouwen zelf aan iedereen weten dat er vanaf nu gesorteerd wordt. Hang affiches op plaatsen waar veel mensen komen en in alle ruimtes waar gegeten en gedronken wordt. Plaats ook affiches met
de juiste sorteerinstructies bij de verschillende afvalbakken. Zo ziet iedereen meteen wat waar hoort.

3. Plaats afvalbakken binnen handbereik
Maak het mensen gemakkelijk. Plaats afvalbakken op alle plaatsen waar ze eten en drinken. Zorg er ook voor
dat de afvalbakken regelmatig geledigd worden. Overvolle bakken bevorderen het correct sorteren niet. Plaats
ook voldoende restafvalbakken, zo vermijdt u dat restafval terechtkomt bij het PMD, papier-karton of glas.

4. Gebruik de juiste afvalbakken
Voor de verschillende afvaltypes zijn goede oplossingen op de markt. Een zoektocht op het internet helpt u
zeker verder. Zorg er ook voor dat u het afval op de juiste manier aanbiedt voor ophaling. Voor meer informatie hierover, raadpleegt u best uw afvalophaler of de gemeente.

5. Controleer regelmatig en stuur bij waar nodig
Iedereen maakt fouten. Bij sorteren is dat niet anders. Daarom loont het de moeite om zeker in het begin
de ingezamelde fracties regelmatig te controleren. Wanneer u merkt dat er onvoldoende of niet correct
gesorteerd wordt, ga na wat de oorzaak is en stuur bij waar nodig.

U wilt zelf aan de slag? Respecteer de kleurcodes !
Fost Plus streeft een maximale consistentie na in haar communicatie naar de burgers. Zo heeft elk
afvaltype zijn eigen specifieke kleur. Dat zorgt voor eenduidige communicatie en vermijdt verwarring. Maak dus ook in uw eigen communicatie zoveel mogelijk gebruik van de kleurcodes hieronder.

PMD

Papier-karton

Glas

Pantone 2915
CMYK : 60C, 9M, 0Y, 0K
RAL : 5012

Pantone 124
CMYK : oC, 20M, 70Y, 10K
RAL : 1032

Pantone 562
CMYK : 76C, 0M, 47Y, 30K
RAL : 5021

Fost Plus helpt u
Een kant-en-klaar communicatiepakket
Goed communiceren is cruciaal voor een geslaagde introductie van het sorteren. Dat is echter niet altijd
eenvoudig. Daarom ontwikkelde Fost Plus een kant-en-klaar communicatiepakket. Wanneer u deze brochure in gedrukte vorm hebt ontvangen, vindt u ook bijgevoegd een cd-rom met al het materiaal. U kunt
het materiaal ook downloaden via onze website www.fostplus.be.

Affiches
Het communicatiepakket bevat verschillende affiches. Er zijn
de sensibiliseringsaffiches die iedereen op de hoogte brengen
dat er vanaf nu gesorteerd wordt. U hangt ze best op plaatsen
waar veel mensen komen.

Hier sorteren we,
net als thuis

De affiches met de sorteerinstructies voor de verschillende
fracties hangt u best zo dicht mogelijk bij de afvalbakken.
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• Plastic folie verwijderen
van publicaties
• Samengebonden met
natuurkoord of in een
stevige kartonnen doos
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Goed sorteren

Beter recycleren
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Affiches met
sorteerinstructies

Pictogrammen
Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden. Pictogrammen
voor PMD, glas en papier-karton maken meteen duidelijk om
welk afval het gaat. U kunt ze gebruiken op de afvalbakken, of
u kunt ze ook gebruiken om uw eigen communicaties mee te
verduidelijken.

Webbanner
Fost Plus heeft ook aan uw online communicatie gedacht. We hebben een webbanner ontwikkeld die u op uw website kunt plaatsen
om klanten en bezoekers op voorhand te informeren over de sorteerinspanningen. De banner kan ook gebruikt worden voor uw
interne communicaties.
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Webbanner

Recyclage werkt!
De voorwerpen van morgen sorteren we vandaag.
Sorteren is een goede zaak. Daar hoeven we u niet meer van te overtuigen. Maar weet u ook
welke voorwerpen uit gerecycleerde materialen bestaan?

27 PET-flessen > 1 fleece trui
PET-flessen worden gerecycleerd tot polyester textielvezels voor
truien en T-shirts, maar ook voor matrasvullingen en tapijten.
Er komen ook steeds meer PET-flessen op de markt die
gerecycleerd materiaal bevatten.

Gerecycleerde HDPE-flacons worden opbergbakken en prullenmanden. In de industrie wordt gerecycleerd HDPE gebruikt
voor leidingen, kabels, palletten en buizen.

670 drankblikjes > 1 fiets
Gerecycleerd aluminium wordt gebruikt voor de productie van
nieuwe verpakkingen, en in de transportsector en de bouw. Maar
een nieuwe fiets bevat eveneens gerecycleerd aluminium.

19.000 conservenblikken > 1 auto
Gerecycleerd staal vindt u terug in alle nieuwe stalen voorwerpen: conservenblikken, auto-onderdelen, huishoudapparaten,
enzovoort.

Drankkarton > kartonnen doos
Het karton van de drankkartons wordt gerecycleerd tot huishoudpapier, industrieel absorberend papier, omslagen, briefpapier, kartonnen dozen, papieren zakken, enzovoort.

Oud papier-karton > nieuwe kartonnen doos
Oud papier en karton wordt gewoon nieuw papier en karton.
Om stevigheid en kwaliteit te blijven garanderen, moeten
regelmatig nieuwe vezels toegevoegd worden.

Glazen fles > glazen bokaal
Gerecycleerd glas heeft dezelfde eigenschappen als nieuw glas
en is dus uitstekend geschikt om nieuwe flessen te maken. Een
transparante glazen fles kan tot 80% gerecycleerd glas bevatten.

Fost Plus vzw • Martinus V-straat, 40 • BE-1200 Brussel
T + 32 2 775 03 50 • F + 32 2 771 16 96 • fostplus@fostplus.be

www.fostplus.be
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HDPE-flacon > opbergbak

