
Voorbeeldtekst medewerkers 

 

Onderwerp: PD-afval scheiden vanaf januari 2023 

 

Beste collega,  

Vanaf nu kunnen we ook op school onze lege plastic verpakkingen en drankenkartons (PD-afval) 

gescheiden inleveren. Zo zorgen we er samen voor dat nog meer verpakkingsafval een tweede 

leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. En werken we samen aan een 

circulaire economie.  

Goed voor onze toekomst  

Op onze school hebben we op meerdere plekken nieuwe afvalbakken geplaatst voor PD-afval. Deze 

herken je aan het logo Afval Goed Geregeld. We vinden het belangrijk om meer bewustzijn te 

creëren voor onze leefomgeving, het milieu en het dreigende tekort aan grondstoffen. Het apart 

inzamelen van lege plastic verpakkingen en drankenkartons hoort daar ook bij. Door lege plastic 

verpakkingen en drankpakken te scheiden helpen we afval te veranderen in grondstof. Dit betekent 

dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Wist je bijvoorbeeld dat plastic wordt gemaakt van 

aardolie? En dat ze van gerecycled plastic nieuwe plantenpotjes, broodtrommels en bermpaaltjes 

maken? 

Afval voorkomen 

Nog beter is het natuurlijk om afval helemaal te voorkomen. Want eigenlijk geldt, hoe minder lege 

plastic verpakkingen en drankenkartons we inzamelen hoe beter. Neem daarom liever brood en fruit 

mee in een broodtrommel of herbruikbare boterhamzak. En gebruik altijd een afwasbare beker of 

bidon. 

Wat mag bij het PD-afval? 
De PD-bak is bedoeld voor plastic verpakkingen en drankenkartons, zoals:  
Plastic flessen en doppen zonder statiegeld – Plastic verpakkingen van koek, snoep en chips – Plastic 
boterhamzakjes – Plastic verpakkingen van broodbeleg – Groente-, fruit- en saladebakjes – Kleine en 
grote drankenkartons zonder rietje – Plastic koffiebekers – Folie van tijdschriften en boeken – Plastic 
verpakkingsmateriaal van geleverde schoolmaterialen – Lege kauwgomstrips 
 
Wat mag niet bij het PD-afval? 
Elk ander type afval dan plastic verpakkingen en drankenkartons, zoals: 
Glazen flessen en potten – Plastic flessen met statiegeld – (Hard) plastic dat geen verpakking is –  
Blikjes – Aluminiumfolie – Papieren rietjes – Papieren koffiebekers 
 
Bij twijfel over de juiste afvalbak, kijk op de instructieposter of check de afvalwijzer: 
www.afvalgoedgeregeld.nl/afvalwijzer. 
 
Let op: Metaal mag wel bij het PMD-afval, maar niet bij het PD-afval. Met Afval Goed Geregeld 
houden we de PD-stroom (plastic verpakkingen en drankenkartons) schoon en daarom mag metaal 
niet bij het PD-afval. Metaal dat bij het restafval wordt ingeleverd wordt nu al uit het restafval 
gehaald met magneten en daarna gerecycled tot nieuw blik. Daarnaast is er vanaf 2023 statiegeld op 
drankblikjes.    
 
Afval goed geregeld 

Het PD-afval van onze school wordt opgehaald door de afvalinzamelaar. Daarna wordt het 

https://www.afvalgoedgeregeld.nl/afvalwijzer


gesorteerd en door gespecialiseerde en gecertificeerde recyclebedrijven verwerkt tot grondstoffen 

voor nieuwe producten. Het inzamelprogramma Afval Goed Geregeld zorgt voor de inzameling en 

recycling. Wanneer het PD-afval wordt aangeboden volgens de inzamelvoorwaarden, worden de 

kosten hiervoor betaald door Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Dankzij het 

inzamelprogramma Afval Goed Geregeld kunnen alle scholen en bedrijven in Nederland hier gratis 

aan meedoen. Meer weten over het inzamelen? Kijk op www.afvalgoedgeregeld.nl.  

Elke verpakking telt! 

Met vriendelijke groet,  

Directie 

 

 

Voorbeeldtekst (kort) medewerkers 

 

Elke verpakking telt! PD-afval scheiden vanaf januari 2023  

Goed nieuws! Vanaf maandag 9 januari starten we op onze school met het scheiden van lege plastic 

verpakkingen en drankenkartons (PD-afval). Zo zorgen we er samen voor dat nog meer 

verpakkingsafval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. En 

werken we samen aan een circulaire economie. 

De afvalbakken voor PD-afval zijn herkenbaar aan het logo Afval Goed Geregeld. Boven elke afvalbak 
voor PD-afval hangt een instructieposter. Bij twijfel over de juiste afvalbak, check de afvalwijzer: 
www.afvalgoedgeregeld.nl/afvalwijzer. 
 
Al het PD-afval dat we scheiden wordt door de afvalinzamelaar ingezameld, gesorteerd en 
gerecycled. Zo worden van het verpakkingsafval nieuwe producten gemaakt. Zoals plastic 
plantenpotten, broodtrommels, voetbalshirts en bermpaaltjes. Meer weten over het inzamelen van 
PD-afval lees je op www.afvalgoedgeregeld.nl.  

https://www.afvalgoedgeregeld.nl/
http://www.afvalgoedgeregeld.nl/afvalwijzer
https://www.afvalgoedgeregeld.nl/


Voorbeeldtekst ouders 

 

Onderwerp: PD-afval scheiden op onze school  

 

Beste ouder/verzorger,  

Vanaf nu kunnen leerlingen en medewerkers hun lege plastic verpakkingen en drankenkartons op 

onze school  apart scheiden. Zo zorgen we samen voor een beter milieu én leren we de kinderen 

tegelijkertijd over de waarde van afval. In deze brief lees je hier meer over.   

Goed voor onze toekomst  

Samen met Afval Goed Geregeld hebben we op onze school in alle klassen inzamelbakken geplaatst. 

We vinden het belangrijk om kinderen bewust te maken van onze leefomgeving, het milieu en het 

dreigende tekort aan grondstoffen. Het apart inzamelen van lege plastic verpakkingen en 

drankenkartons (PD-afval) hoort daar ook bij. Door lege plastic verpakkingen en drankpakken te 

scheiden helpen we afval te veranderen in grondstof. Dit betekent dat er minder nieuwe 

grondstoffen nodig zijn. Wist je dat plastic wordt gemaakt van aardolie?  

Afval voorkomen 

Nog beter is het natuurlijk om afval helemaal te voorkomen. Want eigenlijk geldt, hoe minder lege 

plastic verpakkingen en drankenkartons we inzamelen hoe beter. Geef je kind(eren) daarom liever 

brood en fruit mee in een trommel of herbruikbare boterhamzak. En doe het drinken in een bidon, 

hervulbare fles of een schoolbeker.   

Kinderen leren op school over PD-afval 

Om de kinderen te helpen wat wel en niet PD-afval is, krijgen ze hier ook les over. We bespreken met 

de kinderen welk afval in de bak mag en waarom het belangrijk is om PD-afval te scheiden. Ook 

ontdekken de kinderen wat er allemaal van gerecycled PD-afval wordt gemaakt. Wist je dat ze van 

gerecycled plastic nieuwe plantenpotjes, broodtrommels en bermpaaltjes maken? 

Afval goed geregeld 

Het PD-afval wordt op onze school opgehaald door de afvalinzamelaar. Daarna wordt het gesorteerd 

en door gespecialiseerde en gecertificeerde recyclebedrijven verwerkt tot grondstoffen voor nieuwe 

producten. Het inzamelprogramma Afval Goed Geregeld is gratis, omdat de kosten hiervoor worden 

betaald door Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang. Dankzij het inzamelprogramma Afval 

Goed Geregeld kunnen alle scholen in Nederland hier gratis aan meedoen. Meer weten over het 

inzamelen? Kijk op www.afvalgoedgeregeld.nl.  

Elke verpakking telt! 

Met vriendelijke groet,  

Directie en medewerkers 

 

  

https://www.afvalgoedgeregeld.nl/


Nieuwsbrieftekst ouders 

 

Elke verpakking telt! PD-afval scheiden op onze school  

Goed nieuws! Vanaf maandag 9 januari gaan we op school lege plastic verpakkingen en 

drankenkartons (PD-afval) scheiden. Goed voor het milieu én het dreigende tekort aan grondstoffen. 

Want met het inzamelen van lege plastic verpakkingen en drankenkartons maken we van afval 

nieuwe grondstoffen. 

Al het PD-afval dat we scheiden wordt door de afvalinzamelaar ingezameld, gesorteerd en 

gerecycled. Zo worden van het verpakkingsafval nieuwe producten gemaakt. Zoals plastic 

plantenpotten, broodtrommels, voetbalshirts en bermpaaltjes. Meer weten over het inzamelen van 

PD-afval lees je op www.afvalgoedgeregeld.nl. 

https://www.afvalgoedgeregeld.nl/

