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DINSDAG
Weg met die plastic 
waterfl esjes! 
Ook al zou je je hoofd nog 
vergeten als ie niet vast zat: 
vanaf vandaag ga jij het 
huis niet meer uit zonder 
hervulbare waterfl es of 
bidon. Lekker vullen met 
kraanwater, en jij kunt er 
de hele dag tegenaan!  

VRIJDAG
Geen plastic 
verpakkingen vandaag!
Oké, we geven het toe… 
Deze is wat lastiger. Maar 
probeer vandaag geen plastic 
verpakkingen te gebruiken. Een 
goed excuus om een stuk fruit 
mee te nemen (of zelf koekjes 
te bakken).  

WOENSDAG
Geen wegwerp plastic borden, 
bestek en bekers meer! 
Hoera! Je leeft al twee dagen 
zonder broodzakjes en plastic 
fl esjes! Vandaag gaan we nog 
een stapje verder: geen plastic 
bordjes, bekertjes en bestek 
meer. Vervang ze voor een 
variant die je kunt afwassen 
en hergebruiken.  

ZATERDAG
Geen plastic tasjes meer!
Ja! Eindelijk weekend.
Dat heb je verdiend na een
hele week de held uithangen! 
Ga je langs de winkel 
vandaag? Neem 
dan je eigen (linnen, 
sto� en, of echte) 
boodschappentas 
mee!

MAANDAG 
Geen broodzakjes meer!  
Wees zoals die zeehond met z’n 
stukje tonijn. Vergeet de plastic 
broodzakjes. Ga op speurtocht 
in je huis, je vindt vast nog 
ergens een oude broodtrommel. 
Niks gevonden? 
Geen paniek. Er zijn ook sto� en 
zakjes te koop.  

DONDERDAG 
Ruim ook eens andermans
troep op!  
Zwerfafval vind je overal, 
daarom heet het ook zwerfafval. 
Loop eens een rondje om het 
schoolplein en in de buurt, 
en neem dan meteen het
afval mee!  
 

ZONDAG
Zeg “nee” tegen rietjes!
Alleen in Amerika worden er 500 
miljoen rietjes per dag gebruikt. 
De volgende keer dat je wat 

gaat drinken op het 
terras, bestel dan zonder 
rietje, of neem je eigen 
herbruikbare rietje mee! 
En thuis? Daar heb je 
natuurijk helemaal geen 
rietje nodig!
 

BINGO! 
Ga jij de uitdaging aan? Daag je klas uit om een hele week geen wegwerp plastic te 
gebruiken. Elke dag kunnen jullie samen een challenge doen! Maar na deze week hoeft het 
natuurlijk niet voorbij te zijn. Na een tijdje wordt het makkelijker, dat beloven we!  



PROEFJE
Je kunt dit proefje thuis doen en filmen om tijdens je spreekbeurt te laten zien, 
wie weet ontpop jij je wel tot de nieuwe Enzo Knol! Je kunt natuurlijk ook je juf of 
meester lief aankijken en vragen of je het in de klas mag doen!
 
Wat je moet weten:
In sommige shampoos, scrubs, tandpasta en heel veel andere spullen in jullie badkamer 
zitten microplastics. Als het goed is staat dat op het etiket, maar vaak worden er alleen 
afkortingen gebruikt.

Wie weet nou wat die betekenen?
Je kunt dus niet zo 1, 2, 3 zien of er plastic in je tandpasta zit of niet. Maar waarom zou 
er dan plastic inzitten? Deze kleine stukjes worden gebruikt om bijvoorbeeld je tanden 
schoon te scrubben. Natuurlijk spoelen deze stukjes gewoon door de gootsteen of door 
het doucheputje, zo de zee in! 

Hoe kom je erachter of er in jouw badspullen plastic zit? Stichting Noordzee bedacht er een 
proefje voor! In dit filmpje wordt precies uitgelegd hoe het werkt. Of ga zelf aan de slag.

Deze kleine spikkeltjes worden ook wel microbeads genoemd. Gelukkig zijn er steeds 
meer bedrijven en merken die geen plastic gebruiken, maar in plaats daarvan 
natuurlijke producten zoals anijszaadjes, zand of zout. Die werken ook om te scrubben!

1

Kies een product
uit waarvan jij denkt
dat er plastic in zit.

4

Giet het bakje
voorzichtig leeg door

een koffiefilter.

2

Doe een grote
eetlepel ervan
in een bakje.

5

Laat de
koffiefilter drogen.

3

Giet er heet water 
op (goed roeren!) 

tot het opgelost is.

6

Zie je blauwe of witte 
spikkeltjes op de filter? Dan 

heb je plastic gevonden!



5 FEITJES
om indruk te maken tijdens het avondeten

1

Evenveel als een vrachtwa-
gen vol met plastic belandt 

per minuut in de oceaan.

2

Als vanaf nu alle Neder-
landers hun wegwerp wa-

terfl esje vervangen door een 
hervulbare fl es, wordt er per 
jaar meer dan 17 miljoen kilo 

plastic bespaard.

5

In heel veel verzorgingspro-
ducten zitten microplastics 
voor het scrubbende e� ect, 
die via het afvoerputje in de 

zee kunnen belanden.

4

Er worden wereldwijd wel 1 
miljoen plastic waterlesjes 

per minuut verkocht.

3

In de Grote Oceaan is er een 
plastic soep die drie keer zo 

groot is als Frankrijk.
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Inleiding 

 

Wat leuk dat je een spreekbeurt wil geven over het inzamelen en recycleren van afval. In dit pakket 

zetten we veel informatie voor je op een rijtje. Je kunt die informatie gebruiken voor je spreekbeurt. 

Maar je mag natuurlijk ook zelf op onderzoek uitgaan als je nog meer wil weten. Bijvoorbeeld hoe 

afvalinzameling bij jou in de buurt in zijn werk gaat, wat je allemaal van afval kunt maken of waar 

veel van ons zwerfafval uiteindelijk terechtkomt.  

Meer weten? Kijk dan op www.renewi.be. 

Inhoudsopgave 

De geschiedenis van afval  3 

Afval heeft waarde    6 

Afval sorteren    8 

Recyclage    10 

Minder afval    12 

Hou je omgeving netjes!  14 

Bijlage: Waardevol boekje  17 
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De geschiedenis van afval 

 

 

Afval door de eeuwen heen  

In de prehistorie was er bijna geen afval. Logisch, want er waren ook nog niet zo veel mensen. 

Bovendien hergebruikten mensen bijna alles wat ze aten en gebruikten. Wat overbleef, verwerkte de 

natuur tot compost.  

Romeinen  

In de tijd van de Romeinen ontstonden de eerste steden. Afvalputten en afvalbergen dienden als 

plekken waar afval kon worden weggegooid. De etensresten die hierin belandden, werden verteerd 

door de natuur. Veel voorwerpen en potscherven zijn bewaard gebleven. Dankzij deze putten en 

bergen zijn we zo veel over het leven van de Romeinen te weten gekomen.  

Middeleeuwen  

In de middeleeuwen nam het 

aantal steden toe en leefden de 

mensen steeds dichter op elkaar. 

Afvalophaaldiensten waren er niet. 

Iedereen gooide z’n afval gewoon 

op straat. Dode dieren, 

uitwerpselen en etensresten op 

straat, dat was de normaalste zaak 

van de wereld.  
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19e eeuw 

Pas in de 19e eeuw werden de straten netter. Dankzij een idee van Eugène Poubelle uit Parijs. Hij is 

de uitvinder van de afvalbak (in het Frans: ‘la poubelle’). Afvalbakken werden in de hele stad 

geplaatst. Er waren drie soorten afvalbakken: een voor etensresten, een voor vodden en een voor 

aardewerk, glas en oesterschelpen. Na Parijs besloten andere steden om afvalbakken aan mensen uit 

te delen en deze bakken regelmatig te laten ledigen.  

   

 

Nu 

Goed nieuws! We hebben onze afvalverwerking 

inmiddels vrij goed georganiseerd. Dorpen en 

steden maken met afvalverwerkers afspraken 

over de manier waarop inwoners hun afval 

sorteren en laten ophalen. Daarnaast weten 

steeds meer mensen dat afval waarde heeft.  

Een groot verschil met vroeger is dat we steeds 

meer afval produceren en ook het soort afval is 

veranderd. Plastic, blikjes, kauwgom en 

sigarettenpeuken bestonden vroeger niet. De 

natuur breekt deze afvalsoorten moeilijk of 

helemaal niet af. Afval dat in de natuur belandt, veroorzaakt daarom overlast voor mensen, dieren 

en het milieu. Er worden steeds weer nieuwe oplossingen bedacht en maatregelen genomen om dit 

zwerfafval tegen te gaan. 
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Wist je dat…  
• er in de Middeleeuwen regelmatig ziektes uitbraken? Ze waren vaak het gevolg van 

slechte hygiëne. Zo zie je maar dat een goede omgang met afval heel belangrijk is! 

• papier in de Middeleeuwen al opnieuw werd gebruikt? Papier was kostbaar en soms 

konden boekbinders een vel uit een boek een tweede keer gebruiken. 

• er in de negentiende eeuw zwijnen rondscharrelden in de straten van New York? Ze 

waren uitgezet om het straatafval op te eten.  

 

 

 

  Verder kijken 
• Plastic heeft een korte geschiedenis. Pas in de twintigste eeuw begon het echt een rol te 

spelen. Meer weten? Kijk eens op http://www.polyplasticum.nl/historie-kunststof/ 

• Schooltv heeft een item gemaakt over afval op straat in de Middeleeuwen: 

https://schooltv.nl/video/op-straat-in-de-middeleeuwen-handel-stank-dieren-en-afval/.  

Nog meer info over afval vind je op https://www.klascement.net/downloadbaar-

lesmateriaal/18550/afval-geschiedenis-soorten-verwerking/ 

• In het verleden waren er ook veel ambachtslieden die afval produceerden. Op 

verschillende plekken in Zuid-Holland werd het 300 jaar oude afval ontdekt van 

pijpenbakkerijen: https://www.spijkertegels.nl/goudse-kleipijpen/pottenbakkersafval.   

 

 

 

 Zoek het uit! 
• De Romeinen hadden een slimme manier om hun straten te bouwen. Zoek uit hoe zij dit 

deden en welke rol afval hierin speelde. 

• In de Middeleeuwen was recyclage en hergebruik een normale zaak. Probeer erachter te 

komen wat er in de Middeleeuwen zoal werd gerecycleerd en hergebruikt. 

• In het Orderbos bij Apeldoorn is Middeleeuws afval gevonden. Om wat voor afval gaat 

het?  
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Afval heeft waarde 

 

 

Geef afval een nieuw leven! 

Afval zomaar weggooien is zonde. Dan wordt het verbrand en blijft er niks van over. Van afval kun je 

juist weer veel nieuwe dingen maken. Daarom haalt Renewi grondstoffen uit het afval. Denk maar 

aan oud papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers of compost.   

Het is belangrijk om het afval in de juiste afvalbak te gooien. Dus glas bij glas, papier bij papier en 

plastic bij het plasticafval. Door het afval te sorteren, kun je de grondstoffen er beter uithalen. En die 

grondstoffen kun je dan nóg een keer gebruiken. Dat heet recycleren. Zo krijgt afval een nieuw leven.  

Wat kun je maken van afval? 

Plastic drinkflessen kun je recycleren tot nieuwe frisdrankflessen. 

Van andere plasticsoorten kun je bijvoorbeeld fleecetruien, 

tennisballen, kleerhangers, shampooflessen of speelgoed maken. En 

wat denk je dat je van wc-papier of reclamefolders van oud papier 

kunt maken?  Op deze website vind je nog veel meer ideeën: 

https://www.aandeslagmetafval.nl/lesmodule/groep456/doe-

opdrachten 

 De waarde van afval 

Door grondstoffen uit afval te halen, kun je ze opnieuw gebruiken. Je hoeft geen nieuwe 

grondstoffen uit de aardbodem te halen. Je bespaart dus grondstoffen én je hebt veel minder 

energie nodig om producten te maken. Dat is goedkoper en veel beter voor het milieu!  
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Zo werkt recyclage 

• Je beschermt de wereld tegen vervuiling door afval in te zamelen en te recycleren 

• Hoe meer afval in de juiste afvalbak, hoe beter het afval verwerkt kan worden tot nieuwe 

producten. Afval wordt dan een grondstof. En de afvalberg wordt niet zo hoog. 

• Grondstoffen die je opnieuw gebruikt, hoef je niet uit de bodem te halen.   

 

 

 

Wist je dat… 
• elke Vlaming jaarlijks 469 kilo afval weggooit? 

• we in Vlaanderen in 1991 maar 400 kilo per persoon weggooiden? Gelukkig hebben we 

sindsdien steeds beter leren sorteren en recycleren. 

• de vullingen van kiezen worden gemaakt van amalgaam? Die grondstof wordt 

gerecycleerd uit knoopcelbatterijen.  

 

 

 

  Verder kijken 
• De Vlaamse overheid heeft een belangrijke rol in afvalverwerking. Zij bepaalt wat mag en 

wat niet. Kijk eens op hun website https://www.ovam.be/. 

• Wat kom je allemaal tegen?  

• Niet helemaal zeker van je zaak bij het sorteren van jouw afval? Gebruik de 

afvalscheidingswijzer: https://www.vlaanderen.be/afvalinzameling-en-sorteren   

 

 

 

 Zoek het uit! 
• Wat weten jouw vrienden en familie over het recycleren van afval? 

• Uit welke soorten afval bestaat die 469 kilo nog meer? Van welke afvalsoort verbaast de 

hoeveelheid die wij weggooien je het meest?  
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Afval scheiden 

 

 

Gooi je afval in de juiste bak! 

Om afval zo goed mogelijk te kunnen recycleren is het belangrijk dat afval gescheiden wordt. Dat 

betekent dat afval van hetzelfde materiaal in dezelfde bak wordt verzameld. Daarmee maak je het de 

afvalverwerkers makkelijker om het afval te recycleren. 

Wat doe jij met je afval?  

Om afval zo goed mogelijk te recycleren is het belangrijk om afval te sorteren. Dat betekent dat je 

afval van hetzelfde materiaal in dezelfde bak verzamelt. Daarmee maak je het de afvalverwerkers 

makkelijker om het afval te recycleren.  

De milieustraat 

 Afval sorteren doen we niet alleen thuis. Elke gemeente heeft een plek waar je bijzondere 

afvalsoorten naartoe kunt brengen. Die plek noem je het containerpark. Wat je daar bijvoorbeeld 

kwijt kan: 

• lampen 

• klein chemisch afval, zoals 

verfresten, lijm, olie, accu’s 

• frituurvet 

• elektronische apparaten 

• steen 

• hout 

• autobanden 

• matrassen 

• ijzer 
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Afval op school  

Ook op school gooien we veel weg. Denk maar eens aan wat er elke pauze aan papiertjes, zakjes en 

pakjes overblijft! Zorgt jouw school voor het sorteren van afval? Welke soorten afval worden apart 

ingezameld? En sorteren de leerlingen ook hun afval?   

 

  

Wist je dat… 
• slechts 17% van al het afval dat we in Vlaanderen produceren van huishoudens afkomstig 

is? De rest komt allemaal van bedrijven en de overheid. 

• we in België ongeveer 2 miljoen ton papier per jaar gebruiken? 

• 65% van al dat papier apart wordt ingezameld? Daar wordt weer nieuw papier van 

gemaakt. 

• je een stuk papier wel 6 tot 7 keer kunt recycleren? 

• vies papier en vies karton niet geschikt zijn om te recycleren, en dus niet bij oud papier 

mogen? 

• glas van zand wordt gemaakt? En dat je glas eindeloos kunt hergebruiken? 

• je van wit glas wel gekleurd glas kunt maken, maar van gekleurd glas geen wit glas? 

Daarom zijn er aparte inlevercontainers. 

• je in supermarkten en in heel veel winkels je lege batterijen kunt inleveren?  

 

 

 

  Verder kijken 
• Welke soorten afval worden opgehaald, kan van gemeente tot gemeente verschillen. Kijk 

op de sorteerwijzer van OVAM op https://www.ovam.be/sorteerwijzer, en je komt te 

weten hoe je moet sorteren. 

• Weet jij waar je de afvalkalender voor je buurt kunt  vinden? Wist je dat er een app 

bestaat hiervoor? Kijk maar op  https://www.ophaalkalender.be/ 

 

 

  

 Zoek het uit! 
• Wordt er op jouw school afval gesorteerd? En kan dat misschien beter? 

• Hoe gaat jouw gemeente om met het sorteren van afval? 

• België is de kampioen in recyclage van verpakkingsafval. Nergens in Europa wordt meer en 

beter gesorteerd. Ons land blijft die koppositie tot op vandaag behouden. Waardoor zou 

dat komen?  
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Recyclage 

 

 

Recycleren: milieuvriendelijk en goedkoop 

Recyclen betekent dat je van afval nieuwe spullen maakt. Oud glas kan je bijvoorbeeld prima 

omsmelten tot nieuwe flessen. Zo hoef je minder grondstoffen uit de grond te halen voor nieuwe 

spullen. Dat maakt het beter voor het milieu én goedkoper. 

Wat we allemaal kunnen recycleren 

• glas 

• papier en karton 

• plastic 

• metaal 

• hout 

• textiel (stof) 

Hoe recycleer je een blikje?  

Elke afvalsoort heeft zijn eigen recyclageroute. Voor een aluminium 

blikje ziet die er bijvoorbeeld zo uit: 

1. Je gooit een blikje frisdrank in de afvalbak 

2. Het afval gaat naar het afvalverwerkingsbedrijf 

3. Het afval wordt verbrand, het metaal van het blikje blijft achter 

4. Magneten halen het metaal uit de verbrande resten 

5. Het metaal gaat naar de metaalfabriek 

6. In de metaalfabriek smelten ze het metaal om tot grote metalen 

platen 

7. Van de metaalplaten kunnen we weer nieuwe blikjes maken  

 

Wil je deze stappen met je eigen ogen zien? Bekijk het filmpje ‘Ik recycleer blik’: 

https://www.youtube.com/watch?v=ouWz38hvA9s&t=3s.  
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Tip: op het YouTubekanaal van Renewi vind je nog veel meer filmpjes over recyclage. Zoek 

bijvoorbeeld maar eens op hoe dat met papier of plastic gaat. Kijk ook eens in de bijlage achterin dit 

boekje. Daar vind je bergen informatie over het recyclen van verschillende soorten afval.  

Technologische vooruitgang 

Er worden voortdurend nieuwe manieren bedacht om dingen te recycleren. Een mooi voorbeeld is 

PeelPioneers. Dat bedrijf begon als een groepje studenten die tijdens hun studie het idee kregen om 

sinaasappelschillen te recycleren. Inmiddels hebben ze een echte fabriek, samen met Renewi! Kijk 

maar eens op www.peelpioneers.nl.  

Niet recycleren, maar hergebruiken 

Er zijn ook andere manieren om de waarde uit afval te halen. Zo kan je sommige spullen ook 

hergebruiken. Denk maar eens aan een auto die niet meer kan rijden, maar wel nog bruikbare 

onderdelen bevat. Hergebruik is het opnieuw gebruiken van materialen, waarbij ze hun 

oorspronkelijke vorm behouden.  

 

 

Wist je dat… 
• we in Vlaanderen 47% van ons recycleerbaar afval recycleren? 

• het afval dat we niet kunnen recycleren wordt verbrand? De hitte die daarbij vrijkomt 

wordt omgezet in elektriciteit. Zo haal je er toch nog waarde uit. 

• er zelfs uit de bak met restafval nog grondstoffen kunnen worden gewonnen? Zoals je al 

hebt gelezen is metaal daarvan een goed voorbeeld. 

• je met 1 000 kilo gerecycleerd papier het leven van 17 bomen kunt sparen?   

 

 

 

  Verder kijken 
• Zien hoe plastic wordt gerecycled? Bekijk het filmpje van Klokhuis: 

https://www.youtube.com/watch?v=3c1staSTl6w. 

• Amsterdamse bedrijf Cocopallet gebruikt het afval van die kokosnoten om er pallets van 

te maken. Daarmee spaart het de kap van heel veel bomen voor houten pallets. Meer 

weten? Kijk op https://www.cocopallet.com/.  
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Minder afval 

 

 

Minder afval, hoe doe je dat?  

Het is natuurlijk geweldig dat we met z’n allen werk maken van recyclage. Maar recyclage vergt veel 

energie. Door ervoor te zorgen dat je minder hoeft weg te gooien, help je het milieu een handje. Hoe 

je dat doet? Hieronder volgen een aantal tips. Naar de supermarkt? Neem potjes en zakjes mee! 

De supermarkt ligt vol met voorverpakte producten. Al die verpakkingen eindigen in jouw prullenbak. 

Nu kan je natuurlijk niet een pak met crackers openmaken, de crackers in je winkelmandje doen en 

de verpakkingen achterlaten. Groente en fruit zijn een ander verhaal. Neem voor tomaten en druiven 

een katoenen zak mee. Een bloemkool heeft geen verpakking nodig. Noten en zaden kunnen in 

potjes. Ook brood kan je in zelf meegebrachte zakken laten doen. Wel even de sticker met 

streepjescode erop laten plakken, voor bij de kassa.  

1. Reclamefolders? Liever niet!  

Jaarlijks komt er een berg aan reclamefolders in je 

brievenbus terecht: wel 32 kilo! Zonde van het 

papier natuurlijk. Daar kan je iets aan doen. Door 

een ja/nee-sticker of nee/nee-sticker op je 

brievenbus te plakken weet de postbode dat je 

bepaalde folders niet in je brievenbus wilt.  
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In Amsterdam pakken ze het zelfs nog beter aan: daar moet je een JA-sticker plakken als je de folders 

wel wilt. Daardoor krijgen alleen de mensen die het echt graag willen folders in hun brievenbus. 

Meer weten over folderreclame en stickers voor je brievenbus? Kijk op 

https://www.vlaanderen.be/reclamedrukwerk-vermijden.  

 

2. Kopen bij de (online) kringloop 

Wat de één niet meer nodig heeft, kan voor de ander de uitkomst zijn. Bij kringloopwinkels kan je 

spullen inleveren die jij niet meer nodig hebt, 

maar wel nog bruikbaar zijn, zoals meubels, 

boeken, apparaten en kleding. Zo krijgen 

spullen een tweede leven en hoeven ze niet 

opnieuw gemaakt te worden.  

Natuurlijk kan dit ook online. Denk maar eens 

aan Marktplaats! Heb jij daar weleens iets 

gekocht of verkocht?  

Vele steden organiseren geregeld repaircafés. 

Daar kun je kapotte spullen naartoe brengen. 

De handige mensen van het repaircafé herstellen de spullen voor jou en jij betaalt hen een klein 

bedrag als waardering. 

 

Wist je dat… 

• er steeds meer websites zijn die ervoor zorgen dat mensen elkaars spullen kunnen lenen? Zo 

voorkom je dat iedereen dezelfde spullen koopt die ze maar heel soms nodig hebben. Een 

voorbeeld is https://www.peerby.com/ of https://www.klusbib.be/#!/home 

• het bedrijf Eosta een manier ontwikkelde waarmee biologische groenten niet langer in 

plastic hoeven? Biologische groente is vaak iets duurder dan andere groenten. Om te 

voorkomen dat mensen een biologische komkommer als ‘normale’ groente laten scannen, 

worden deze vaak verpakt. Niet nodig, vond Eosta. Zij bedachten dat je deze groenten ook 

kunt ‘brandmerken’. Zo hoeft er geen onnodige verpakking meer omheen.  

 

  Verder kijken 

• Er zijn mensen die er een uitdaging van maken om zo weinig mogelijk afval te produceren. 

Hoe ze dat doen? Bekijk het filmpje ‘Deze zussen leven (bijna) zonder afval’: 

https://www.youtube.com/watch?v=iBj8nbEJ_CA.  

• Veel tips over het verminderen van afval vind je op https://www.zootjegeregeld.nl/.  

• Sommige producten hebben wel erg veel verpakking. Op 

https://meldpuntverpakkingen.nl/?ch=MP kun je melding maken van zo’n product en 

vragen stellen. Is het bijvoorbeeld wel nodig, zo’n laagje aluminium in een zakje chips? 
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Hou je omgeving netjes! 

 

 

Een propere omgeving is fijner! 

Wie leeft er nou graag in een vieze omgeving vol rommel en afval? Niemand toch… Mensen voelen 

zich prettiger en veiliger in een nette straat, een nette speeltuin of een net park. Als iedereen zijn of 

haar eigen rommel opruimt, blijft de omgeving schoon en netjes. Dat is veel fijner!   

Wat is zwerfafval? 

Het afval dat je op straat en in de natuur 

ziet liggen, heet zwerfafval. Het duurt 

vaak heel lang voordat de natuur afval 

heeft afgebroken. En sommige 

producten zoals plastic flesjes worden 

zelfs nooit helemaal afgebroken. 

Daarom gooi je afval in de afvalbak.
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Afbraaktijden  

Als afval in de natuur terechtkomt, dan breekt de natuur het afval langzaam af. De tijd die hiervoor 

nodig is, noem je de afbraaktijd. Die kan heel kort zijn, maar ook heel lang. Kijk maar eens hieronder. 

Welke afbraaktijd verbaast je het meest? 

 

     

Kauwgom 

20 jaar 

Aluminium blikje 

Minstens 200 jaar 

Plastic tasje 

10-20 jaar 

Glazen fles 

Onafbreekbaar 

Melkpak 

3 maanden 

 

 
  

 
 

Luier 

450 jaar 

Sigarettenpeuk 

1-5 jaar 

Krant 

6 weken 

Klokhuis 

2 maanden 

Plastic flesje 

500 jaar 

 

Snoeproutes 

Het meeste zwerfafval is afkomstig van eten en drinken dat mensen onderweg bij zich hebben: 

flesjes, wikkels van snoeprepen, chipszakjes. Dit afval kom je extra veel tegen rond middelbare 

scholen, vooral op de route tussen de school en een nabijgelegen supermarkt. Die routes worden 

daarom ook wel snoeproutes genoemd.  

Plastic soep 

Veel plastic afval dat we niet in prullenbakken gooien, komt vroeg of laat in het water van kanalen en 

rivieren terecht. Vandaar stroomt het naar zee, waar het zich verzamelt in grote afvalklonten. In de 

Stille Oceaan drijft er een ter grote van 

drie keer Frankrijk! Ze noemen die 

drijvende vuilnisbelten ook wel plastic 

soep. 

Uiteindelijk breekt het plastic af in 

steeds kleinere deeltjes, totdat je ze 

bijna niet meer kan zien. Die deeltjes 

noemen we microplastics. Ze worden 

opgegeten door vissen, die weer op 

ons bord terechtkomen.  

Hoe slecht dat voor ons is, weten 

wetenschappers nog niet goed. Wel dat er iets aan dit probleem moet worden gedaan. 
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Wist je dat… 
• Japan een van de schoonste landen ter wereld is? Kinderen leren daar vanaf hun zevende 

op school om alles netjes te houden. 

• je in Singapore een boete van wel 600 euro kunt krijgen als je op straat wordt betrapt met 

kauwgom in je mond? 

• je in België een flinke boete kunt krijgen als je afval op de grond gooit? Hoeveel die boete 

bedraagt, hangt van de gemeente af. 

 

 

 

  Verder kijken 
• De organisatie Duik de Noordzee schoon heeft het doel onze Noordzee schoon te houden. 

Weten hoe ze dit doen? Kijk eens op https://www.duikdenoordzeeschoon.nl/.  

• Milieu Centraal is een organisatie die dolgraag wil dat wij met z’n allen goed voor onze 

planeet zorgen. Weten wat zij te zeggen hebben over zwerfafval? Kijk op 

https://www.bewustverbruiken.be/ en https://do.vlaanderen.be/ 

• Wil je zelf in actie komen en zwerfafval opruimen? Kijk dan op de website van Supporter 

van Schoon voor handige opschoonmaterialen: https://www.supportervanschoon.nl. 

• Het filmpje ‘A Bottle’s Odyssey’ laat de reis zien dat een plastic flesje aflegt wanneer het in 

de goot belandt: https://www.youtube.com/watch?v=TsfcEoeNY74. 

• Meer weten over plastic soep? Kijk eens op https://plasticsoep.sites.uu.nl/.  

 

 

 

 Zoek het uit! 
• Weleens van Boyan Slat gehoord? Toen hij zeventien jaar was, bedacht hij de Ocean Clean 

Up, een bijzonder apparaat dat plastic uit de zee moet vissen. Zoek eens uit hoe hij dat 

precies wil bereiken. En hoe zijn project er nu voor staat. 

• Wat kun je allemaal doen zodat er minder zwerfafval in de natuur terechtkomt?  

• Waarom is de afbraaktijd van papier zo kort en die van plastic zo lang? Ga op zoek naar de 

oorzaak! 

• Waarom ligt er zoveel afval op de routes tussen scholen en supermarkten? En wat zouden 

we eraan kunnen doen? 
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Bijlage: Waardevol boekje 

In het Waardevol boekje laat Renewi zien wat ze met meer dan 35 afvalstromen doet. En hoe deze 

stromen een nieuw leven krijgen.  

Download ook het Waardevol boekje op KlasCement. 

 

 



Portemonne van een drankkarton  
 

Wat heb je nodig? 

Een leeg (breed) tetrabrik of drankkarton 

Gekleurde tape van twee cm breed 

Nietjesmachine 

Stukje klittenband (velcro) 

Meetlat 

Zwarte stift 

Schaar 

Water 

Handdoek of keukenpapier 

 

stappen Hoe moet je het doen? foto 

stap 1 Drankkarton plat maken  
Maak de boven- en onderkant van 

het drankkarton los. 

 

 
 

stap 2 Knippen en meten 
Knip de boven- en onderkant eraf, 

zodat je een rechthoek krijgt. Maak 
het karton van binnen schoon en 

droog het af. 
 

Meet de hoogte van het karton en 
deel dit door 3. Zet streepjes op 1/3 

van de bovenrand. 
 

 

 
 

stap 3 Lijn tekenen 

Verbind de streepjes met elkaar met 
een lijn. Doe dit ook langs de 

zijkanten. 

 

 



stap 4 Knippen 
Knip langs de lijn uit, alleen de 

achterzijde niet. 

 
 

stap 5 Gekleurde tape 
Plak gekleurde tape over alle 

geknipte randen. 
 

 

 
 

 
 

stap 6 Plooien 
Vouw het pak dicht zoals een 

accordeon, met de zijkanten naar 
binnen geplooid. 

Vouw het onderste gedeelte naar 
boven.  

 
 

stap 7 Nieten 
Niet de twee delen in het midden 

aan elkaar. 

 

stap 8 Klittenband (velcro) 

Plak het ruwe stukje klittenband in 
het midden en doe het andere 

stukje erop. Verwijder het papiertje 
van het stukje en druk nu de 

portemonnee dicht. Het andere 
stukje plakt nu op de juiste plaats! 

 
 



QUIZ-TIJD! 
Gebruik deze vragen om je voor te bereiden op je spreekbeurt, óf houd de quiz 
in de klas! Smokkel je weer een paar minuten presenteren mee. We hebben een 
boel vragen voor je bedacht, maar kies zelf de leukste uit! Alle antwoorden staan 
in de tekst, goed zoeken dus!  
 
1) Hoeveel plastic belandt er elk jaar in de zee? 

A 8  miljard kg (1.3 miljoen olifanten) 
B 450 miljoen kg (44,5 Eiffeltorens) 
C 900.000 kg (750 auto’s) 
D 20 miljard kg (640.000 potvissen) 
 
2) Wat zijn gyres? 

A Bepaalde soorten plastic die heel sterk zijn 
B Plekken waar rivieren in de zee uitkomen 
C Waterkolken waar plastic in zwemt 
D Een soort zeevogels  
 
3) Hoeveel plastic flesjes worden er wereldwijd in een jaar verkocht? 
(Tip: je moet rekenen!) 

A 1440 miljoen 
B 525,6 miljard 
C 8 miljard 
D 870,3 miljard 
 
4) Wat is geen reden voor bedrijven om geen gerecycled plastic te gebruiken? 

A Nieuw plastic is vaak goedkoper 
B De kwaliteit van gerecycled plastic is soms slecht 
C Ze kunnen geen plastic vinden om te recyclen 
D Niet alle producten kan je van gerecycled plastic maken 
 
5) Waarom is “plastic eiland” geen goede benaming? 
 
6) Noem twee gevolgen van plastic vervuiling voor de dieren in de zee. 
 
7) Kun je zelf nog acties bedenken om het gebruik van plastic terug te dringen?

Antwoorden 
1-A, 2-C, 3-B, 4-C, 5-Het is meer verspreid als een soep, doordat sommige deeltjes zin-
ken en andere drijven, en er veel wind en stromingen zijn. 6-Ze kunnen het aanzien voor 
eten of erin verstrikt raken. 7-Eigen antwoord.

VEEL 
SUCCES!



Uitvoeringsplan 
huishoudelijk afval en 

gelijkaardig bedrijfsafval 

SORTEER JE TEXTIEL ZO

à DIT BLIJFT ER UIT

✖✖ Tapijten  ✖✖Matrassen  ✖✖Zetelkussens

✖✖ Nat en/of besmeurd textiel

à WAT MAG ERIN

✖✔ Kleding en accessoires (riemen, tassen, 
schoenen per paar)

✖✔ Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, 
lakens, dekens en dekbedden)

✖✔ Keuken- en badkamertextiel (hand- en 
theedoeken, schorten, washandjes)

✖✔ Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, 
zetelhoezen)

✖✔ Speelgoedknuffels

✖✔ Propere lappen, textiel met klein defect

Bied je textiel altijd aan in  
een gesloten zak, alleen  
zo behoudt het zijn waarde!

Textiel 
is het sorteren 
waard! 
Gooi het niet bij restafval, 
er mag meer in de textielzak 
of -container dan je denkt!

Vlaanderen
is materiaalbewust
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Selectieve inzameling textiel - sorteerboodschap 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Auteur: Veroniek Lemahieu 

Versie: 1 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Textiel is een verzamelnaam van de productgroep bestaande uit kleding, schoeisel, linnen en 

producten vervaardigd uit natuurlijke of synthetische vezels. De textielfractie bevat zowel 

herbruikbaar als niet herbruikbaar textiel. 

Via huis-aan-huisinzamelingen, straatcontainers en het recyclagepark wordt zowel herbruikbaar 

als niet herbruikbaar textiel ingezameld. Herbruikbaar textiel kan ook naar de Kringwinkel 

gebracht worden. 

Herbruikbaar textiel kun je een 2e leven geven door te schenken, te ruilen, te verkopen of het te 

re-stylen tot een nieuw kledingstuk of product voor je wooninrichting. 

 

1 Voorwaarden textielinzameling 

Textiel moet conform 5.1.3.4 van het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 

bedrijfsafval, minimaal vier maal per jaar huis-aan-huis of via containers (1 per 1.000 inwoners) 

ingezameld worden. Deze fractie kan ook naar de kringwinkel of het recyclagepark gebracht 

worden. 

Wie textielafval wil inzamelen moet bij de OVAM geregistreerd zijn als inzamelaar, handelaar of 

makelaar van afvalstoffen (IHM). Doet de inzamelaar ook het vervoer van het textielafval dan 

moet hij tevens geregistreerd zijn als vervoerder van afvalstoffen. Daarnaast heeft de 

textielinzamelaar de toestemming van de lokale besturen nodig om deze activiteit op haar 

grondgebied te mogen organiseren. De inzamelaars melden de ingezamelde textielhoeveelheden 

aan de gemeenten of de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar ze actief zijn 

geweest. Jaarlijks worden deze gegevens ook aan de OVAM bezorgd. 
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2 Textielverwerking 

Voor het textielafval dat na het inzamelen uit gesorteerd wordt is een omgevingsvergunning 

vereist. 

3 Illegale inzamelingen 

Wilt u een illegale textielinzameling melden dan moet u het lokale bestuur contacteren. Zij kan 

de nodige vaststellingen doen. 

4 Sorteerregels 

Niet enkel herbruikbare kledij en schoenen wordt selectief ingezameld maar ook versleten textiel 

is waardevol voor recyclage. In overleg met de sector is de sorteerboodschap voor textiel 

aangepast. Volgens de nieuwe sorteerregels worden naast herbruikbare kleding en schoenen nu 

ook versleten kleding, schoenen, lakens en andere stoffen selectief ingezameld. 

Voor de huis-aan-huis inzameling kan u het door de OVAM ontworpen strooibiljet en voor de 

ophaling via textielcontainers de sticker met de aangepaste sorteerboodschap gebruiken. 

Lokale besturen en textielinzamelaars kunnen het model met de nieuwe sorteerregels gebruiken 

in hun eigen communicatie. 

5 Dit is textielafval 

Informatie hierover vindt u in de sorteerwijzer textiel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Titel: WWD@school MOS - sorteerboodschap textiel.docx - 25 februari 2019 - pagina 3 van 3 

Auteur: Veroniek Lemahieu – Versie: 2 

 

Nieuwe sorteerboodschap voor textiel vanaf 2019 
 

 

De focus van de vorige sorteerboodschap lag op herbruikbare kledij en schoenen, terwijl ook 

versleten kledij, schoenen, handdoeken, lakens … selectief ingezameld moeten worden.  

 

In overleg met de sector stelde de OVAM  

uniforme en duidelijke sorteerregels op voor  

textielafval. Met de nieuwe sorteerboodschap  

worden naast herbruikbare kledij en schoenen  

ook versleten kleding, schoenen, handdoeken … 

aanvaard. Tapijten, matrassen, zetelkussens en 

nat of besmeurd textiel mogen nog steeds niet  

in de textielcontainer. 

 

In de toekomst moeten deze sorteerregels op  

nieuwe textielcontainers en op flyers bij de  

ophaling van textielafval huis-aan-huis vermeld  

worden. 

 

De OVAM stelt de aangepaste sorteerboodschap  

ter beschikking aan de lokale besturen om te  

gebruiken in hun communicatie.  

Textielinzamelaars kunnen het model gebruiken 

om op de textielcontainers of op de flyers aan 

te brengen.  

 

 

 

 

https://ovam.be/textiel 

 

 

https://www.dekringwinkel.be/ 

 

https://www.pearltrees.com/t/circulaire-materialenbeheer/materialenbeheer/id15223976 

 

 

zoek ook de andere inspiratie over textiel, afval en materialen op Klascement 

 

trefwoorden :  MOS, OVAM, afval, recyclage, materialen, circulaire economie, textiel 

wereldwaterdag@school 

 

 

 

  



Ben jij de 

duurzame Mister 

C?



Op zoek naar Mister C

Wat is recyclage?

A.verwerking van afvalstoffen

B.het vernietigen van afvalstoffen

C. het verzamelen van afvalstoffen



Op zoek naar Mister C

Hoeveel kilo afval per jaar produceert 

een gemiddeld Vlaams gezin?

A. 149 kilo

B. 549 kilo

C. 1049 kilo



Op zoek naar Mister C

Waarvoor staat dit logo?



Op zoek naar Mister C

Wat is geen fossiele brandstof?

A. Aardgas

B. Zon

C. Steenkool



Op zoek naar Mister C

Welke energiebron zal het eerst uitgeput 
zijn?

A. aardgas

B. aardolie

C. steenkool

D. windenergie



Op zoek naar Mister C

Wat is groene stroom?

A. stroom opgewekt uit steenkool

B. stroom opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen bv. windenergie

C. een rivier die stroomt in een groene  

omgeving



Op zoek naar Mister C

Wat is de ideale temperatuur in een woning?

A. 25 °C

B. 22° C

C. 19° C



Op zoek naar Mister C

Wat is NIET juist: duurzame energie is …

A. energiebron die veel geld kost

B. elektriciteit gemaakt uit zonlicht, biomassa, wind 

of waterkracht

C.  elektriciteit gemaakt uit energiebronnen die niet 

uit- geput geraken en geen luchtvervuiling 

veroorzaken.



Op zoek naar Mister C

Wat is een voorbeeld van sluipverbruik?

A. een tv afgezet met afstandsbediening

B. een frigo die niet goed sluit

C. een minder goed geïsoleerd deel van de  

woning waardoor koude het huis binnensluipt



Op zoek naar Mister C

Een screensaver (schermbeveiliging) is leuk op je computer en bespaart 

bovendien energie.  Is dit waar?

A. Ja, met een screensaver gaat je computer langer mee en bespaar je  

energie.

B. Nee, een screensaver bespaart geen energie, maar kost ook geen 

extra energie.

C. Ja, de screensaver zet de computer in een slaapstand, waarmee hij   

veel minder energie verbruikt.

D.   Nee, een screensaver kost juist extra energie, vooral als hij beweegt.



Op zoek naar Mister C

Los deze rebus op:



Op zoek naar Mister C

De meeste stroom per uur verbruik je door

A. radio

B. tv

C.  computer



Op zoek naar Mister C

Welke vakantie verbruikt het meeste energie?

A. met de bus naar Oostenrijk om een weekje te wandelen

B. met het vliegtuig naar Londen om musea te bezoeken

C. met de trein twee weken doorheen Europa reizen om 

steden te bezoeken

D.   met de auto naar Limburg om een weekend te fietsen



Op zoek naar Mister C

Waaraan besteedt een doorsnee 

huisgezin het meeste energie?

A. verwarmen van de woning

B. gebruik van de wagen

C. op reis gaan



Op zoek naar Mister C

Hoeveel water verbruik je gemiddeld 

tijdens het douchen?

A.15 liter

B. 30 liter

C. 60 liter



Op zoek naar Mister C

Uit hoeveel procent wateroppervlak 

bestaat de aarde?

A.30 %

B. 50 %

C. 70 % 



Op zoek naar Mister C

Welk dier gebruikt het WWF of World 

Wildlife Fund?

A.een ijsbeer

B.een wasbeer

C. een pandabeer



Op zoek naar Mister C

Welk verdrag werd er ondertekend in 

Kyoto op 16 februari 2005?

A. Klimaatverdrag

B. Gezondheidsverdrag

C. Nucleair verdrag



Op zoek naar Mister C

Deel de volgende groenten en fruitsoorten 
in onder winter of zomer.



Op zoek naar Mister C

Los deze rebus op:



Op zoek naar Mister C

Hoeveel % energie kan je gemiddeld 
besparen door een jaar lang een graadje 
lager te stoken?

A. 3 %

B. 7 %

C. 15 %



Op zoek naar Mister C

Restafval, PMD of GFT?

A. een botervlootje

B. keukenrol

C. spuitbus deo

D. koffiefilter

E. flacon douchegel



Op zoek naar Mister C

DE ANTWOORDEN



Op zoek naar Mister C

Wat is recyclage?

A.verwerking van afvalstoffen

B.het vernietigen van afvalstoffen

C. het verzamelen van afvalstoffen



Op zoek naar Mister C

Hoeveel kilo afval per jaar produceert 

een gemiddeld Vlaams gezin?

A. 149 kilo

B. 549 kilo

C. 1049 kilo



Op zoek naar Mister C

Waarvoor staat dit logo?

Bebat



Op zoek naar Mister C

Wat is geen fossiele brandstof?

A. Aardgas

B. Zon

C. Steenkool



Op zoek naar Mister C

Welke energiebron zal het eerst uitgeput 
zijn?

A. aardgas

B. aardolie

C. steenkool

D. windenergie



Op zoek naar Mister C

Wat is groene stroom?

A. stroom opgewekt uit steenkool

B. stroom opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen bv. windenergie

C. een rivier die stroomt in een groene  

omgeving



Op zoek naar Mister C

Wat is de ideale temperatuur in een woning?

A. 25 °C

B. 22° C

C. 19° C



Op zoek naar Mister C

Wat is NIET juist: duurzame energie is …

A. energiebron die veel geld kost

B. elektriciteit gemaakt uit zonlicht, biomassa, wind 

of waterkracht

C.  elektriciteit gemaakt uit energiebronnen die niet 

uit- geput geraken en geen luchtvervuiling 

veroorzaken.



Op zoek naar Mister C

Wat is een voorbeeld van sluipverbruik?

A. een tv afgezet met afstandsbediening

B. een frigo die niet goed sluit

C. een minder goed geïsoleerd deel van de  

woning waardoor koude het huis binnensluipt



Op zoek naar Mister C

Een screensaver (schermbeveiliging) is leuk voor je computer en bespaart 

bovendien energie.  Is dit waar?

A. Ja, met een screensaver gaat je computer langer mee en bespaar je  

energie.

B. Nee, een screensaver bespaart geen energie, maar kost ook geen 

extra energie.

C. Ja, de screensaver zet de computer in een slaapstand, waarmee hij   

veel minder energie verbruikt.

D.   Nee, een screensaver kost juist extra energie, vooral als hij beweegt.



Op zoek naar Mister C

Los deze rebus op:

Dat kost tijd en energie



Op zoek naar Mister C

De meeste stroom per uur verbruik je door

A. radio

B. tv

C.  computer



Op zoek naar Mister C

Welke vakantie verbruikt het meeste energie?

A. met de bus naar Oostenrijk om een weekje te wandelen

B. met het vliegtuig naar Londen om musea te bezoeken

C. met de trein twee weken doorheen Europa reizen om steden 

te bezoeken

D.   met de auto naar Limburg om een weekend te fietsen



Op zoek naar Mister C

Waaraan besteedt een doorsnee 

huisgezin het meeste energie?

A.verwarmen van de woning

B.gebruik van de wagen

C. op reis gaan



Op zoek naar Mister C

Hoeveel water verbruik je gemiddeld 

tijdens het douchen?

A.15 liter

B. 30 liter

C. 60 liter



Op zoek naar Mister C

Uit hoeveel procent wateroppervlak 

bestaat de aarde?

A.30 %

B. 50 %

C. 70 % 



Op zoek naar Mister C

Welk dier gebruikt het WWF of World 

Wildlife Fund?

A.een ijsbeer

B.een wasbeer

C. een pandabeer



Op zoek naar Mister C

Welk verdrag werd er ondertekend in 

Kyoto op 16 februari 2005?

A. Klimaatverdrag

B. Gezondheidsverdrag

C. Nucleair verdrag



Op zoek naar Mister C

Deel de volgende groenten en fruitsoorten 
in onder winter of zomer.

Winter Zomer
peer aardbeien
witloof komkommer
spruiten kersen



Op zoek naar Mister C

Los deze rebus op:

Stoom afblazen



Op zoek naar Mister C

Hoeveel % energie kan je gemiddeld 
besparen door een jaar lang een graadje 
lager te stoken?

A. 3 %

B. 7 %

C. 15 %



Op zoek naar Mister C

Restafval, PMD of GFT?

A. een botervlootje  -> restafval

B. keukenrol -> GFT

C. spuitbus deo -> PMD

D. Koffiefilter -> GFT

E. flacon douchegel -> PMD



Op zoek naar Mister C
Wie is Mister C?

Ieder van ons omdat …

- iedereen wel eens te lang onder de douche staat

- iedereen wel eens iets verkeerd sorteert

- iedereen het wel eens te warm laat worden in huis

- iedereen te veel apparaten tegelijk laat werken

- iedereen producten gebruikt die werden geproduceerd op 

basis van aardolie 

- …




