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PMD scheiden:
grote onzin! Of toch niet...?
De krantenkoppen van de laatste maanden liegen er niet om: “Plastic recycling levert nauwelijks milieuwinst op!” “Het kost meer dan
het oplevert!” “Gescheiden PMD gaat alsnog de verbrandingsoven in!” Vervolgens verschijnen berichten dat achteraf scheiden van plastic
in afvalfabrieken goedkoper en efficiënter is. En tot slot het nieuws dat China haar grenzen sluit voor plastic afval uit Europa. Geen wonder
dat u zich inmiddels afvraagt: “Heeft al die moeite om thuis PMD te scheiden eigenlijk wel zin?”
Het antwoord op die vraag is volmondig: JA! PMD scheiden is belangrijk en het belang ervan neemt de komende tijd alleen maar toe.
Zijn al die berichten dan pure leugens? Nee, zeker niet. Maar verwarrend is het allemaal wel. In dit artikel doen we een poging de knoop
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Natuurlijk blijven wij scheiden - en zeker ook PMD!

