Hoe installeer ik een
goed sorteereiland ?
*

INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN HET SORTEEREILAND
Meer info
over aankoop
afvalbakken
zie keerzijde

Restafval

Papier-karton

PMD

LEEG

Een sorteereiland groepeert verschillende afvalsoorten en biedt de mogelijkheid om correct te sorteren

*

Plaatsing
afvalbakken

Uniforme
afvalbakken

• Kies voor een zeer
toegankelijke en
zichtbare opstelling.

• Gebruik hetzelfde
type afvalbakken in
een afvaleiland.

• Plaats de bakken
minstens in duo (samen).

• Alleen de kleur en de
inwerpopening verschillen.

• Zet de restafvalbak als
eerste toegankelijk.

Communicatie

• Zet de eilandjes op druk
bezochte plaatsen,
verzamelplaatsen
en wachtruimtes.

• Zet duidelijke
sorteerinstructies
op elke afvalbak.
• Breng eventueel pijlen
of kleine voetstapjes aan
richting de afvalbakken.
• Hang een sorteer- en/of
sensibiliseringssaffiche op
boven het afvaleiland.

Propere & goed
onderhouden
afvalbakken
• Ledig regelmatig
de afvalbakken.
• Kuis regelmatig
de afvalbakken.
• Hou ze in goede staat.

PMD-zakken
• Passen de officiële
blauwe PMD-zakken
in de afvalbak? Zakken
zijn beschikbaar in
verschillende volumes.
• Zorg ervoor dat
de zakken de
sorteerinstructies
niet bedekken.

Hoe kies ik
de juiste afvalbakken?
WAAR MOET IK REKENING MEE HOUDEN BIJ DE AANKOOP?

Binnen of buiten?

Volume en andere
praktische aspecten

• Zoekt u afvalbakken voor binnen
of buiten? Dit bepaalt de keuze
van het materiaal van de bakken
(stevigheid, verplaatsbaarheid,…).

Meer info
over de
installatie van
afvalbakken
zie keerzijde

• Kies afvalbakken i.f.v. de vullingsgraad.
Maak een inschatting van de hoeveelheid
afval die er ingezameld wordt. Bepaal
op basis hiervan het aantal afvalbakken,
het volume en de ledigingsfrequentie.

• Criteria voor buitengebruik:
»» Bevestig ze in de grond (tenzij tijdelijk gebruik)
om diefstal of vandalisme te voorkomen.

• Kies afvalbakken i.f.v. de beschikbare
plaats. Hou rekening met het aantal
afvalbakken en de totale oppervlakte
die hiervoor noodzakelijk is.

»» Kies voor kleine inwerpopeningen om te
vermijden dat dichtgeknoopte afvalzakjes
de afvalbakken doen uitpuilen.
»» Voorzie een asbak aan de zijkant.

• Gemakkelijk afwasbaar (bv. niet
te veel hoekjes en kantjes).

»» Hou rekening met de weerbestendigheid.

• Gemakkelijk te ledigen (bv. handig
te openen, PMD-zak kan er
eenvoudig uitgehaald worden,...).

»» Er bestaan ook afvalbakken met
een dakje tegen de regen.
»» Het volume van afvalbakken voor buiten
is over het algemeen groter dan het
volume van afvalbakken voor binnen.

Inwerpopeningen
• Iedere afvalsoort heeft haar eigen
inwerpopening: een ronde opening
voor PMD, een gleuf voor papierkarton en een vierkante of ronde
inwerpopening voor restafval.

Zichtbaarheid & kleurcodes
• Kies voor goed zichtbare afvalbakken.
• Respecteer de kleurcodes van de
verschillende afvaltypes. Kies voor
een gekleurde afvalbak of minstens
voor een gekleurd deksel.

• Vermijd ronde afvalbakken ‘type
Camembert’. Dit type met verschillende
inwerpopeningen in het deksel zorgt
alleen maar voor verwarring.

PMD: RAL 5012
Papier-karton: RAL 1032
Restafval: RAL 9006
Glas: RAL 5021

Restafval

Papier-karton

PMD

LEEG

Voor meer informatie surf naar

www.desorteerwinkel.be

