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bidon

plastic zakjes

recycle je eigen plastic(s)

DIY MANUAL

sinaasappelnetjes

zeepf
 lesjes
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Dit is 
plastic!

Er zijn verschillende soorten plastics, die elk hun 
specifieke toepassingen kennen. Je wordt dagelijks 

geconfronteerd met kunststoffen en misschien sta je er 
niet echt bij stil, maar veel van die plastics kan je ook 

gewoon meer dan één keer gebruiken. Leer in deze gids 
hoe jij van afval een nieuw product maakt.
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Thuis recycleren?
Dankzij de pmd-zak!
De PMD-zak is een mini-recyclagefabriekje 
in je eigen woning. Vergeet niet: de juiste 
plastics in je blauwe zak deponeren is de 
eerste stap om je afval terug tot leven  
te wekken.

plastic flessen

drankkartons

folies en zakjes

potjes en tubes

schaaltjes, vlootjes 
en bakjes

Maar 
nu ook:

metalen 
verpakkingen
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recycleren 
kan je leren!
Het mag dan misschien een ingewikkeld 
proces zijn. Eens je weet hoe ons plastic af-
val precies omgetoverd kan worden tot een 
nieuw product, ben je al een stapje verder!

Nieuw product

Versmelte
n

Wassen

In een eerste fase moet kunststof nauwkeurig per soort 
worden gesorteerd. Een deel van die verantwoordelijk-
heid ligt bij de huishoudens en bedrijven. Een ander deel 
wordt dankzij geautomatiseerde processen uitgevoerd 
in sorteercentra. Dat is bijvoorbeeld het geval voor alle 
materialen die we gezamenlijk in de pmd-zak weggooi-
en.

Is het plastic eenmaal per soort gescheiden, dan kan het 
worden versnipperd of tot korrels vermalen en daar-
na gewassen. Via uiteenlopende technieken worden de 
korrels tot slot gesmolten en omgevormd. Zo maakt men 
er dan nieuwe producten mee.
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Nieuw product

Afvalinzameling

Versnipperen

Wassen

Transport

Persen

Sorteren
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kleurrijke 
schuurspons
Schuursponjes gaan vaak niet lang mee 
en zijn niet zo makkelijk te reinigen. Deze 
DIY-sponsjes zijn (bijna) onverwoestbaar 
en hebben een lange levensduur.

#WISTJEDAT
De groenten- en fruitnetjes zijn 
gemaakt uit kunststof en mogen 

officieel bij het plastic afval. Toch 
adviseert Milieu Centaal om ze bij 
het restafval te gooien. De netjes 
geven namelijk problemen in de 

sorteerinstallatie. Je gooit ze dus 
beter bij het restafval òf maakt er 

leuke schuursponsjes mee!

WAT HEB JE NODIG

  5 (OF MEER) NETJES VAN FRUIT OF SPEELGOED

  1 SCHAAR

DOE HET NU ZELF

1   Verzamel minstens 5 sinaasappel-/citroen-
netjes of verpakkingen (vb. van strandspeelgoed). 
Voor een grotere schuurspons gebruik je meer 
netjes.

2   Knip de uiteinden van de netjes af en gooi 
deze weg. Het langste netje leg je even aan de kant. 
Dat gebruik je als laatste. 

3   Begin met het oprollen van één netje tot je een 
soort donutvorm hebt.  

4   Met het volgende netje doe je nu net hetzelf-
de, maar dan over het eerste netje. 

5   Vervolledig de donut met de overgebleven 
netjes tot je één grote donut hebt. Geen zorgen, de 
donut is veel groter dan het uiteindelijke sponsje. Als 
je minder netjes gebruikt, zal je sponsje op het eer-
ste gezicht meer lijken op een lus dan op een donut. 
Je kan de lus in het midden draaien en dubbelvou-
wen zodat je toch een dikkere donut krijgt.

6  Knoop het laatste (langste) netje aan één 
uiteinde dicht. Steek het netje door de donut en hou 
de knoop aan één kant vast, terwijl je het resteren-
de deel van de donut terug over de donut naar de 
andere kant brengt. 

7   Duw de donut goed samen en draai een aan-
tal keer rond en trek vervolgens het netje opnieuw 
over het geheel. 

8   Span goed aan en leg een knoopje. Let op, het 
uiteinde moet je er niet volledig doortrekken. 
 Ziezo. Je kan nu afwassen!

LDPE
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1 2

5 6

7 8

3 4
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Oldskool
boterhamdoos
De boterhamdoos is misschien oldskool, maar be-
wijst nog altijd zijn nut. Een ‘booke’ of ‘stuutje’ voelt 
er zich in thuis en je hoeft geen ‘wegwerpplastic’ te 
gebruiken om ze vers te houden. Alleen maar voor-
delen met de gerecycleerde boterhamdoos!

Klaar met de milieuvriendelijke lunch?  
Dan nu de milieuvriendelijke boterhamdaoos!

TIPS VOOR EEN
MILIEUVRIENDELIJKE LUNCH 

1) Gebruik een hervulbare f  les voor water

2) Verpak niet alles nog eens afzonderlijk in plasticfolie

3) Probeer je producten dagvers te kopen

HDPE
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WAT HEB JE NODIG

  1 BIDON

  1 STIFT

  1 SCHAAR OF BREEKMES

  1 KNOOP

  1 DIKKE REKKER

DOE HET NU ZELF

1   Teken de flapjes van de doos af. Zorg ervoor 
dat de langste flap zeker over de kortere flap komt. 
Let op dat je enkel snijdt op de stippellijnen en dus 
niet tot onderaan de bidon.

2   Met een schaar en/of breekmes snij je langs 
de afgetekende lijnen. Let daarbij op om niet voor-
bij het eindpunt te snijden. 

3   Plooi de flapjes over ter hoogte van waar je 
gestopt bent met snijden/knippen.

4   Teken met behulp van de knoop de 2 (of 4) 
knoopsgaatjes af in het midden van het deksel. 
Maak gaatjes in de doos met een duimspijker en 
naai de knoop aan het plastic.  

5   Maak een knoop aan één uiteinde van de 
rekker. Meet af waar de rekker moet uitkomen om 
goed rond de knoop te kunnen bevestigen en maak 
op die hoogte een gaatje. Begin met een duimspij-
ker en maak het gat vervolgens groter met de punt 
van een bot potlood tot het groot genoeg is. 

6  Steek de rekker door het gat met de knoop aan 
de binnenzijde, en sluit het deksel door de rekker 
rond de knoop te doen. 

7  De boterhamdoos is nu klaar voor gebruik! 
Gebruik je geen boterhamdoos? Dan is dit ook een 
leuke opbergbox voor knutsel- of naaigerief.
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HDPE

DIY Home
organizer

Een goede structuur begint met een goede 
organisatie. Met deze DIY organizer, die je 
zelf maakt, weet je op elk moment van de 
dag waar je je spullen kan terugvinden.

WAT HEB JE NODIG

  3 (OF MEER) GELIJKAARDIGE (OF NIET) 

FLESJES UIT HARD PLASTIC (BIJVOORBEELD 

ZEEP OF BODYLOTION)

  1 BREEKMES

  FIJN SCHUURPAPIER (OF DISSOLVENT)

  1 MARKEERSTIFT

  1 REKKER

DOE HET NU ZELF

1   Je krijgt het leukste effect wanneer de verschil-
lende flesjes wel dezelfde vorm hebben, maar niet 
hetzelfde formaat of dezelfde kleur. Wil je ze liever 
allemaal gelijk? Dat kan natuurlijk ook. 

2  Doe de rekker rond de fles op de gewenste 
hoogte en zorg dat hij mooi recht zit. Teken met de 
markeerstift een stippellijn langs de rekker. 

3  Snij voorzichtig de fles door met een breekmes 
langs de getekende stippellijn. 

4  Als het flesje niet bedrukt is, kan je deze stap 
overslaan. Zoniet, kan je met een fijn schuurpapier-
tje de bedrukking eraf schuren.  

5   Je potje krijgt een matte look. Geen fan? Dan 
kan je ook proberen de bedrukking eraf te halen met 
nagellakverwijderaar.

6  Herhaal bovenstaande stappen voor elk flesje, 
tot je verschillende potjes hebt. 

7  Laat je strijkijzer opwarmen op de hoogste 
stand. Duw de potjes met de afgesneden kant 
voorzichtig gedurende enkele seconden tegen het 
strijkijzer en blijf bewegen/draaien. Zo haal je de 
grootste oneffenheden er vanaf. 

8   De potjes zijn nu klaar om te vullen én te 
 ‘organizen’.

#WISTJEDAT
Nadat HDPE (hogedichtheidpolyetheen) is 
ingezameld, de kunststoffen gesorteerd 

worden? Dat ze daarna worden gewassen en 
gemalen? Om uiteindelijk over te blijven met 

een granulaat?
En dat dat granulaat wordt gebruikt om 

nieuwe waardevolle producten mee te maken?
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Herbruikbare
zak / tas
Kleine plastic zakjes zijn al een tijdje uit onze supermark-
ten verdwenen. Daarom is het handig dat je zelf altijd een 
tas bij je hebt. En wat is er leuker dan te shoppen met een 
zak die je zelf hebt gemaakt en ontworpen?

WELKE DRAAGTASSEN 
MAG JE NOG GEBRUIKEN?

kraftpapier

polyester

polypropyleen

plastic >50micron

Niet alle plastic draagtassen zullen 
worden verbannen. De sterke varianten 
van meer dan 50 micron mag je nog 

steeds gebruiken.

jute/katoen

HDPE
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WAT HEB JE NODIG

  8 DUNNE PLASTIC ZAKJES

  DIKKERE PLASTIC ZAKKEN

  BAKPAPIER

  STRIJKIJZER

  NAAIMACHINE

DOE HET NU ZELF

1   Snij de handvaten van de dunne plastic zakjes 
af en snij ze open. Je hebt een viertal dunne lagen 
nodig per zijde van de draagtas. 

2   Leg de dunne zakjes op elkaar en werk af 
met knipsels van de dikkere plastic zakken. Je kan 
patroontjes combineren of gewoon leuke kleurtjes 
nemen.  

3   Leg een vel bakpapier op en onder de plastic 
zakken en strijk gedurende enkele minuten over 
het bakpapier op de hoogste stand. Zorg ervoor 
dat je strijkijzer niet op één plaats blijft en beweeg 
genoeg mét voldoende druk. Schenk speciale aan-
dacht aan de hoeken en kanten.  

4   Na enkele minuten gaan alle laagjes aan 
elkaar kleven en krijg je 1 dik vel plastic.

5   Herhaal voor de andere zijde en snij de kantjes 
van de vellen, zodat je 2 gelijke stukken krijgt. 

6  Plooi het bovenste boordje van de zak 2 cm om 
en spelt het handvat van een oude (herbruikbare) 
tas er tussen vast. Leg het handvat vervolgens naar 
boven. 

7  Met de naaimachine, en een grove steek, stik je 
vervolgens het handvat vast langs de 2 aangeduide 
lijnen. Herhaal voor de andere zijde. 

8  Spelt de 2 twee kanten op elkaar en stik de 3 
overgebleven zijden dicht. Je herbruikbare tas is nu 
klaar voor (her)gebruik!
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Een van deze leuke DIY’s 
voltooid? Share hem dan met 
de hashtag #theplasticmoov 
en draag je steentje bij aan 
de plastic revolutie.

Take part in 
the plastic moov!

bidon

plastic zakjes

sinaasappelnetjes

zeepf
 lesjes

Een verhaal van een held en antiheld, verenigd in één
Plastic wordt vaak kwaadaardige eigenschappen 
verweten. Vergeet echter niet wat plastics betekenen 
voor je gezondheid, veiligheid, comfort en algemene 
welvaart. 

Mijn plastic, mijn verantwoordelijkheid 
Plastics gooien zichzelf niet zomaar in zee of langs 
straat. De gebruiker heeft een gedeelde verantwoor-
delijkheid. 

Is plastic schadelijk voor het milieu? Uiteraard.
Kan plastic duurzaam zijn? Zeker!
Kan ik zelf iets doen om plastic uit de natuur te 
weren? Absoluut!

Plastic Moov: het volledige verhaal
Plastic Moov is de opvolger van Plastic LAB, een mo-
biel recyclagelabo dat Vlaanderen rondtoert. Voor-
naamste missie? Het verruimen van de blik van kinde-
ren, studenten, bedrijven en het algemene publiek op 
het grotere verhaal dat plastic is. 

Plastic Moov ‘On The Move’
Het mobiele recyclagelab is uitgerust 
met hoogtechnologische machines en 
toert doorheen Vlaanderen om een 
beter inzicht te geven in de wondere 
wereld van plastic.

Plastic Moov in het onderwijs
Over de ‘plastic soup’ heb je het 
waarschijnlijk wel al gehad met je 
leerkracht, maar wat met de keerzijde 
van de medaille? Leer je wat de voor-
delen zijn van plastic? Oordeel zelf en 
lees onze blogartikels!


