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PMD-proef in Blaarthem

Om te beginnen willen we alle 
bewoners die hun medewerking 
verlenen aan de proef hartelijk 
bedanken! En in het bijzonder de 
bewoners van de klankbordgroep 
die bereid zijn om met ons mee te 
denken, het Buurtpreventieteam 
Blaarthem voor hun betrokkenheid 
en Nancy Strijbos voor het 
interview.
 
We zijn op 7 juli met 1500 
huishoudens in Blaarthem en 
de Bennekel gestart om naast 
het Groente-, Fruit- en Tuinafval 
(GFT), Glas en Papier ook Plastic, 
Metaal en Drankkartons (PMD) 
apart in te zamelen. Waarom doen 
we dit? Uit een onderzoek in het 

voorjaar en najaar van 2013 bleek 
dat 70% van het restafval uit deze 
gebieden bestaat uit grondstoffen 
die hergebruikt kunnen worden. 
We willen uitzoeken wat het beste 
systeem is voor het scheiden van 
meer afvalstromen. Met deze 
proef doen we (inwoners en Cure 
Afvalbeheer) ervaring op hoe we dat 
het beste kunnen doen.
Waarom starten we in Blaarthem 
de Bennekel? De invoering van de 
minicontainers voor papier (i.s.m. de 
gemeente Eindhoven gerealiseerd)
is heel erg goed verlopen in deze 
wijken en daarmee zijn deze 
bewoners voor Cure een goede 
partner voor deze proef.Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief en/of uw afvalinzameling kunt u contact opnemen met de 

klantenservice van Cure Afvalbeheer via telefoon 14040, keuze afval of via e-mail klantenservice@cure-afvalbeheer.nl

De proef  
Omgekeerd inzamelen

Textiel

Laag- en hoogbouw: textielcontainer

✔	Wat wel
 Kleding
 Schoeisel
 Huishoudtextiel
 Lakens, dekens
 Gordijnen
 Knuffels

✘	Wat niet
 Matrassen
 Ernstig vervuild en/of nat textiel

Restafval

Laag- en hoogbouw: ondergrondse container voor restafval 
(in de proefgebieden)

✔	Wat wel
Restafval is huishoudelijk afval dat niet meer gescheiden kan 
worden voor hergebruik of recycling. Afvalsoorten die u wel 
kunt scheiden, horen niet in het restafval thuis. Restafval dat 
niet in uw container past, valt onder grof huishoudelijk afval.   

Voor grofvuil, puin, klein chemisch afval (spuitbussen, 
verfblikken) en wit/bruingoed kunt u o.a. terecht op de 
milieustraat. Meer informatie hierover vindt u op uw digitale 
afvalkalender via afvalkalender.eindhoven.nl



Aan het woord: Nancy Strijbos. Zij woont samen 
met haar vriend aan de Grieglaan in Blaarthem.

De kennismaking met PMD
“Samen met m’n vriend  ben ik naar de PMD-
informatieavond gegaan in de Harmonie. Vanuit 
persoonlijke interesse, maar ook omdat ik lid ben 
van het buurtpreventieteam.’’
“Na de avond was ik sceptisch over hoe de proef zou gaan verlopen. Hoe 
moeten we dat nou aanpakken en kunnen we al die bakken voor het goed 
scheiden van ons afval wel allemaal kwijt in ons huis?’’ Dat waren de vragen 
die haar bezig hielden. 

Hoe ben je begonnen?
“Na ontvangst van de brief en de uitleg over de proef zijn we op pad gegaan 
voor een goed systeem om ons afval te kunnen scheiden. Maar een echt 
passend en betaalbaar systeem konden we niet vinden. Dan maar gewoon 
beginnen met wat we al hadden.” Binnen werd een extra bak neergezet en 
buiten stond natuurlijk de nieuwe container voor het PMD-afval. Klaar voor het 
‘nieuwe’ scheiden.

Hoe verliep het inzamelen?
“Al na een paar weken bleek dat we wat veranderingen aan kon brengen in de 
keuken, gelukkig hadden we dat dure systeem niet aangeschaft! We hadden 
een flinke bak neergezet waar het restafval in konden doen, maar tot onze 
verbazing bleek dit nog maar heel erg weinig te zijn. Sinds de start van de 
proef tot begin december heb ik slechts twee keer een klein zakje weg hoeven 
te brengen. Dat hadden we echt niet verwacht, dat je door zo goed te scheiden 
nog maar zo weinig restafval overhoudt.”

Ondervind je ook nadelen?
“Nou dat valt wel mee eigenlijk. Het 
enige is dat ik vind ik dat het PMD-afval 
best wel kan gaan stinken. Als iemand 
daar nog tips voor heeft, hou ik me 
aanbevolen!”

Tip voor anderen
“Start er gewoon mee en probeer dingen 
uit. In het begin kost het wat tijd om 
te leren welk afval waar in mag, maar 
na een paar weken weet je dat van de 
meeste dingen wel. En dan kun je ook 
definitieve maatregelen nemen voor je 
eigen inzamelsysteem in huis.”

Graag horen wij van u wat uw ervaringen 
zijn en wat u nodig heeft om uw afval 
goed te kunnen scheiden. 

Wij denken graag met u mee om de 
problemen die u ervaart bij het scheiden 
van uw afval zo goed mogelijk op te 
lossen.

Tips voor het scheiden van uw afval

 Zorg dat de verpakkingen die u in de 
PMD-container doet zoveel mogelijk 
leeg zijn.
 Scheidt uw groente-, fruit- en 

tuinafval van het PMD. Bewoners 
van de laagbouw kunnen dit in de 
eigen groene container deponeren 
en bewoners van de hoogbouw 
kunnen dit bij hun restafval 
aanbieden. Papier mag in de blauwe 
(mini)container.
 Glas mag in de glasbak (met 

deksel en evt. inhoud), textiel in de 
kledingbakken en wit/bruingoed 
inleveren bij de milieustraat. 

Door uw afval goed te scheiden, blijft 
er nog maar heel weinig restafval over 
en hoeft u niet zoveel afval apart weg 
te brengen naar de ondergrondse 
container. 

Een bewoner aan het 
woord 
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Scheiden van uw huishoudelijk afval

PMD plastic, metaal en drankkartons 

Laagbouw: grijze minicontainer met gele deksel
Hoogbouw: grote grijze bovengrondse verzamelcontainer 
  met gele deksel 

✔	Wat wel: 
 Plastic: kunststof flessen, broodzakken, snoep- en 

vleeswarenverpakkingen, boterkuipjes en plastic folie 
 Metaal: frisdrankblikjes, groenteblikken, metalen deksels, 

kroonkurken
 Drankkartons: verpakkingen van bijvoorbeeld melk, yoghurt 

en fruitsap

✘	Wat niet:
Piepschuim, plastic speelgoed, verpakkingen van chemisch 
afval (verfblikken, spuitbussen, make-up)

Glas

Laag- en hoogbouw: glasbak

✔	Wat wel
 Flessen en glazen potjes (met deksel en evt. inhoud)

✘	Wat niet (breng naar de milieustraat)
 Spiegels
 Ovenschalen
 Vazen
 Kristal
 Duralex glazen
 Porselein
 Aardewerk
 Raamglas
 Glas uit fotolijsten
 Thermopane
 Draadglas
 Autoruiten

GFT, groente-, fruit- en tuinafval

Laagbouw:  groene minicontainer
Hoogbouw:  n.v.t. gebruik de ondergrondse container 
  voor restafval 

✔	Wat wel
 Schillen en resten van groente, fruit en aardappelen
 Brood- en kaaskorsten, resten van bereid eten, vlees en vis
 Eierschalen, pinda- en notendoppen
 Theezakjes, koffiepads en -filters
 Onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
 Snijbloemen en kamerplanten
 Mest van kleine huisdieren met stro
 Kattenbakkorrels met milieukeurmerk

✘	Wat niet
 Grond
 Graszoden
 Plantenpotten
 Plastic
 Niet afbreekbaar afval
 Wegwerpluiers

Papier 

Laagbouw: blauwe minicontainer
Hoogbouw: bovengrondse verzamelcontainer

✔	Wat wel
 Kranten en reclamefolders
 Printjes, fax-, kopieer-, schrijf- en tekenpapier
 Enveloppen
 Cadeaupapier
 Telefoongidsen
 Eierdozen
 Papieren zakken en kartonnen dozen (dozen klein maken)
 Kartonnen en papieren verpakkingen

✘	Wat niet
 Behang
 Vinyl
 Melk- en sappakken (PMD-container)
 Geplastificeerd papier (PMD-container)
 Sanitair papier (restafval)
 Verontreinigd papier (bijvoorbeeld pizzadozen en 

diepvriesverpakkingen en gebruikte koffiefilters)

Feiten  
& Cijfers

Om te weten wat voor afval er in de 
ondergrondse restafvalcontainers 
en in de PMD-(mini)containers 
zit, hebben we het restafval uit 
ondergrondse containers in drie 
verschillende gebieden en een deel 
van het PMD-afval uit alle gebieden 
van de proef onderzocht. 

De belangrijkste resultaten:

Restafvalcontainers
Wat gaat goed?
 Herbruikbaar papier/karton: ruim 

7%  (een daling t.o.v. 2013 van 2%)
 Plastic verpakkingen: alle 

containers uit de proefgebieden 
laten een gunstige daling zien in 
het restafval t.o.v. 2013 (7,5%). 

Wat kan beter? Wat treffen we aan in 
het restafval?
 GFT afval in het restafval: 

toegenomen van 36% naar 
gemiddeld 43,8 %
 Overig afval: gemiddeld 35%. Dit 

is in alle drie de proefgebieden 
toegenomen t.o.v. de 24,6% van 
2013. Dit is logisch, aangezien 
alle laagbouwbewoners 
zijn aangewezen op deze 
inzamelvoorziening. Hier zou nog 
wel een verbetering (10-15%) 
plaats kunnen vinden door het glas, 
textiel en wit/bruingoed (kleine 
elektrische apparaten) apart aan te 
bieden. 

PMD-afval
 44% van het afval bestaat uit PMD. 
 56% bestaat met name uit 

groente-, fruit- en keukenafval en 
dan nog een klein gedeelte uit glas, 
textiel en wit/bruingoed. 

Hieruit kunnen we concluderen dat 
het afval nog beter gescheiden kan 
worden.  

Op verzoek van de klankbordgroep (o.a. bestaande 
uit deelnemers van de proef) vindt u in deze 
nieuwsbrief een overzicht van het voornaamste 
afval dat een huishouden heeft en waar u welk afval 
in mag deponeren. 

Meer informatie vindt u ook op uw digitale 
afvalkalender via afvalkalender.eindhoven.nl of 
neem contact op met onze klantenservice via 14040, 
keuze afval.


