Persbericht
Een dikke proficiat voor de inwoners van Wervik
de paarse zak is al goed ingeburgerd

De eerste Wervikse resultaten van het gebruik van de paarse afvalzak zijn goed. Terwijl bij een doorsnee
gezin van vier personen normaliter 66 kg PMD per jaar wordt ingezameld, ziet het er naar uit dat bij één
Werviks gezin van vier personen zo’n 82 kg P+MD per jaar zal kunnen ingezameld worden. Dat is per
gezin 16 kg extra afval die zouden kunnen gerecycleerd worden. Na één maand in het P+MDproefproject halen we nu al de kaap van 72,5 kg per huisgezin. De nieuwe samenstelling van de P+MDfractie is niet alleen positief voor het milieu, maar ook voor de huisgezinnen die hun kosten zien dalen.
We winnen er allen bij door meer plastic verpakkingen te recycleren
Sinds begin dit jaar is in de Tabaksstad de blauwe PMD-zak tijdelijk ingeruild voor de paarse P+MD-zak.
Deze wijziging kadert in een proefproject van Fost Plus waar ook afvalintercommunale Mirom Menen en
de Stad Wervik zich voor engageren. Dit project richt zich op de Wervikse huishoudens en scholen.
Bedoeling is om nog meer plastiek te recycleren. Daarom worden ook botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic
schaaltjes en andere harde plastic verpakkingen toegelaten in de paarse zak. Het proefproject loopt
minimum voor een periode van één jaar.
Na ophaling door de vuilnismannen van Ecolys (Groep Dufour) belanden de paarse P+MD-zakken bij
Vanheede Environment Group, sorteerder van PMD, in Rumbeke (Roeselare). Daar gaan de zakken in een
volautomatische sorteerinstallatie. Het resultaat, niet minder dan 10 verschillende soorten materialen,
gaande van PET tot aluminium, zijn bestemd voor recyclage.
Hoewel het begrip PMD en de inzameling ervan al meer dan 20 jaar terug startte, ervaart Vanheede
Environment Group, die jaarlijks meer dan 2.000 bezoekers rondleiden op hun Rumbeekse
verwerkingssite, dat mensen nog altijd niet goed weten waarom ze PMD afzonderlijk inzamelen.
Bovendien blijken veel mensen de sorteerregels niet voldoende te kennen en weten ze niet wat er met
hun PMD gebeurt na ophaling. Het P+MD-project probeert de sorteerregels te vereenvoudigen om
zodoende meer materialen te recupereren, schaarse grondstoffen te sparen, en de hoeveelheid restafval
verder te verminderen.
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Kwaliteitsvol sorteren = kwaliteitsvol recycleren
Uit de eerste testresultaten blijkt dat de inwoners van Wervik effectief meer soorten plastiek in hun
paarse zak stoppen. Gemiddeld sorteert een doorsnee gezin van vier personen jaarlijks 66 kg PMD. Naar
verwachting, zal bij een Werviks gezin van vier tot 16 kg meer materiaal ingezameld worden in haar P+MDzak. Zoals het er na amper twee ophaalronden van de paarse zak naar uit ziet, is er al 7 kg meer materiaal
bijgekomen. Op basis van het objectief en rekening houdend met 18.500 inwoners, betekent het dat zij
allen samen op één jaar tijd zouden kunnen voorkomen dat zo’n 74.000 kg restafval wordt verbrand.
Daarenboven wordt het gerecycleerd en krijgen al die fracties, of materialen, een tweede leven. Zo wordt
van aluminium blikjes fietskaders gemaakt, van PET-flessen een trui, …
Zelfs het residu, waarvan in eerste instantie lijkt dat er niets meer mee aan te vangen is, wordt 100%
gerecycleerd tot pellets die dienen als secundaire brandstof en grondstof voor de cementindustrie. Met
de huidige installaties blijkt dat het vandaag iets moeilijker is om P+MD te sorteren en om kwalitatief
gesorteerde materialen te verkrijgen. Daarom blijft Vanheede haar sorteerproces verder optimaliseren
door haar machines en processen fijner af te stellen. Maar sommige zaken heeft het bedrijf niet in de
hand. Zo kunnen bijvoorbeeld in elkaar gestoken potjes niet gescheiden worden door de
sorteerinstallatie.
Een goede start, weliswaar is er nog ruimte voor verbetering
Globaal zijn alle betrokken partijen tevreden met de eerste P+MD-inzamelingen en sortering. Maar ze
voelen dat het potentieel nog groter is. Ook voor hen start nu een leerproces waarin ze willen
optimaliseren om nog meer materiaal in te zamelen, te sorteren en te recycleren dan voorheen. Daarnaast
blijft het heel belangrijk dat de huishoudens goed blijven nadenken wat wel en wat niet in de P+MD-zak
mag. Vanheede Environment Group merkt ook op dat er nog een zekere terughoudendheid heerst. Er
moet niet geaarzeld worden met harde plastic verpakkingen zoals schaaltjes van voedingswaren,
yoghurtpotjes, ijscrème dozen, bloempotjes tot 8 liter, … deze mogen echt wel in de paarse zak.
Als afsluiter, nog enkele handige P+MD-tips:
•
•
•
•

Stop geen verpakkingen in elkaar. De sorteerinstallatie detecteert enkel het buitenste materiaal
en kan deze dus niet scheiden.
Een fles is altijd leeg en plat geduwd in de lengte.
Schroefdoppen moeten op de fles blijven.
Verpakkingen dienen leeg te zijn.
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Perscontacten
Stadsbestuur Wervik
Philippe Deleu, schepen van leefmilieu
philippe.deleu@wervik.be
GSM 0494/89 90 46
Mirom Menen
Joris Vandecasteele, directeur
joris.vandecasteele@mirom-menen.be
TEL 056/52 81 30
Fost Plus
Youri Sloutzky, woordvoerder

youri.sloutzky@fostplus.be

GSM 0494/91 80 77

Vanheede Environment Group
Kim Delvoye, marketing manager
kim.delvoye@vanheede.com
GSM 0474/74 61 54
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