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Afval 

Waar mensen zijn, is ook afval. 
Het afval komt niet alleen uit huizen, maar ook uit fabrieken. 
Het lijkt of  die afvalberg groter en groter wordt. 
In dit boek lees je er meer over. 
 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welke soorten afval zijn er? 
 Hoe kun je zorgen dat er minder afval komt? 
 Welk afval kun je opnieuw gebruiken? 
 Wat is recycling? 
 Welk afval kun je als brandstof  gebruiken? 
 Wat gebeurt er met een stortplaats als hij vol is? 
 



De natuur ruimt op 
De natuur ruimt haar eigen afval op.  
De bladeren van een boom, de poep van een 
dier of  een dood dier.... alles wordt in de natuur 
langzaam opgeruimd.  
Kleine beestjes (1), schimmels (2),bacteriën (3) 
en paddenstoelen (4) ruimen alles op.  
Ze maken er goede mest voor de natuur van. 
 
Mensen en afval 
Mensen hebben een probleem met hun afval. 
Ze hebben moeite om hun afval kwijt te raken. 
Het lijkt wel een berg die steeds hoger wordt. 
Mensen zijn ontzettend knap in het bedenken 
en maken van allerlei producten.  
Ze vinden van alles uit. Het is meestal gemaakt 
van plastic. Plastic verdwijnt niet zoals een 
blaadje aan een boom. 
Daarom groeit die afvalberg. Mensen gooien 
niet alleen plastic weg. Er komt van alles op die 
afvalberg terecht. 

1. De afvalberg 
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Er verdwijnen bij jou thuis verschillende soorten 
afval in de afvalbak.  
Dat zijn: 

 1. GFT-afval: Groente, Fruit en Tuinafval.  
Dit afval zit het meeste in de afvalbak. Het zijn alle resten van 
ons eten. Maar het zijn ook schillen, gemaaid gras en takken uit 
de tuin. Mensen verzamelen dit afval in een aparte groene bak.  
Dit afval wordt verzameld en kan opnieuw gebruikt worden. 

2. Soorten afval 

 2.Papier en karton: 
Dit afval gaat ook in een aparte bak. Papier en karton wordt vaak 
verzameld door scholen. Papier en karton wordt gemaakt van 
fijngemalen houtsnippers. Daarvoor zijn bomen nodig, maar ook 
oud papier kan opnieuw gebruikt worden. 

 3. Glasafval: 
Dit glas verdwijnt meestal in de glasbak. Het glas wordt kleur bij kleur gedaan. 
Zo heb je een opening voor wit glas, een opening voor bruin en opening voor 
groen glas. Glas kan ook opnieuw gebruikt worden. 



 4. Plastic en andere kunststoffen:  
Plastic en kunststoffen zijn gemaakt door mensen. Je moet denken 
aan plastic zakken, boterkuipjes, plastic flessen, plastic folie, rietjes, 
verpakking en vleeswarenschaaltjes.  Ook plastic kan opnieuw  
gebruikt worden. 

 5. Textielafval: 
Dit is vooral kleding die mensen niet meer gebruiken.  
Vaak wordt het weggegooid in de afvalbak. Dan wordt het verbrand. 
Ook wordt textielafval ingezameld. Dit afval wordt hergebruikt. 

 5.Klein chemisch afval (KCA): 
Chemisch afval mag niet in de afvalbak gegooid worden. Dit zijn bijvoorbeeld 
verf, olie, verfverdunner en batterijen. Je moet dit afval naar een speciale plek 
brengen. Daar wordt dit afval verzameld. In dit afval zitten vaak giftige stoffen. 
Die mogen niet in de natuur terecht komen. Een deel kan hergebruikt worden. 

 6. Grof vuil: 
Dat is afval dat niet opgehaald wordt. Het moet ook naar 
een speciale plek gebracht worden. Je moet denken aan 
hout en stenen. Maar ook aan oude stoelen, wasmachines 
en ander apparaten. 

Zzzzzzzzzz 



3. Vier belangrijke stappen 

D. StortplaatsD. Stortplaats  

C. BrandstofC. Brandstof  

B. Hergebruik/ RecyclingB. Hergebruik/ Recycling  

A. VoorkomenA. Voorkomen  

De vuilnisbelt 
Mensen willen de afvalberg klein houden.  
Vroeger verdween alle huisvuil op de stortplaats. 
Zo’n stortplaats noem je ook wel een vuilnisbelt.  
Als een vuilnisbelt vol was, ging er een laag grond 
over heen. Nu probeert men zo weinig mogelijk afval 
op een stortplaats te krijgen. 
Hoe? 
 
Vier stappen 
Dat gebeurt in vier belangrijke stappen. 
A. Zorg als je iets maakt dat het voor weinig of  geen 

afval zorgt. Of  maak het zo dat het afval geen 
schade geeft aan de natuur. 
Dit noem je ook wel het voorkomen van afval. 

B. Zorg dat je het afval opnieuw kunt gebruiken. 
Dat noem je ook wel recycling of  hergebruiken. 

C. Gebruik het afval als brandstof. Zo heb je in ieder 
geval nog iets aan het afval. 

D. Alles wat na stap A, B en C aan afval overblijft, 
gaat dan pas naar de stortplaats. 

 
WAT GAAT HIER 
ALLEMAAL FOUT? 

 



Iedere dag gooit elke persoon ongeveer anderhalve 
kilogram afval weg. Dat is in een heel jaar 500 kilo. 
Daarvan is zeker 50 kilo onnodig afval. 
Hoe kunnen mensen ervoor zorgen dat ze minder 
afval maken? 

4. Het voorkomen van afval 

 1. Plak een sticker op de voordeur 
Met deze stickers zorg je ervoor dat je geen reclame meer 
door de brievenbus krijgt. Dat scheelt 1800 folders per jaar. 
Je kunt deze stickers bij de gemeente gratis halen.  

 2. Repareer spullen 
Kleding, fietsen, speelgoed en elektrische apparaten zijn met een 
klein beetje moeite zo gerepareerd. Zelf niet zo handig?  
Laat het gratis repareren samen met iemand in een repareercafé. 

 3. Ga naar de kringloopwinkel 
Ben je uitgekeken op je oude speelgoed? Ga naar de 
kringloop winkel. Een ander kind is misschien blij met jouw 
afdankertjes. Misschien vind je er zelf ook wel iets leuks. 

VOOR AL UW VOOR AL UW 
REPARATIESREPARATIES  



 4. Neem geen plastic tasjes aan 
Neem altijd een eigen tas mee.  
Zo voorkom je meer plastic. 

 5. Gebruik papier aan twee kanten 
Gebruik papier helemaal. Maak je een tekening.  
Maak ook een tekening aan de andere kant. 

 6. Koop geen flesjes water, maar vul bij. 
Er worden per dag 800 duizend flesjes water verkocht. 
Gebruik een eigen thermos of fles met water uit de kraan. 
Dit scheelt een berg plastic afval. 

 7. Eet je bord leeg. 
Dat scheelt afval in de bak. Schep niet teveel op.  
Alles wat in de pan blijft, kan nog eens op kliekjesdag  
gegeten worden. 



5. Hergebruik en recycling 

 

Hergebruik 
Over hergebruik heb je al iets gelezen. 
Bij hergebruik wordt een product in dezelfde 
vorm nog een keer gebruikt. 
Enkele voorbeelden zijn: 

1. Lege flessen met statiegeld 
Lege flessen lever je in bij de supermarkt.  
Je krijgt er geld voor. Ze worden schoongemaakt  
en hergebruikt. 

 

 

3. Schoonmaken en oplappen 
Een apparaat wordt schoongemaakt en opgelapt. 
Daarna kan het hergebruikt worden. 

2. De kringloopwinkel 
In deze winkel vind je tweedehands producten die 
weer door anderen gebruikt gaan worden. 

Recycling 
Recycling is iets anders dan hergebruik.  
Bij recycling wordt alleen de grondstof  opnieuw 
gebruikt. Een lege wijnfles van glas gaat de 
glasbak in. Het glas gaat de bak in op kleur.  
De scherven maakt men in een fabriek schoon. 
Daarna wordt het gebroken glas gesmolten. 
Van die grondstof  worden weer nieuwe flessen 
en potten gemaakt. 
 

 Zie je dit teken? 
Dan weet je dat dit materiaal  
gerecycled is of gerecycled wordt. 

GLASGLAS  



Welk afval kunnen we recyclen? 
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 1. GFT-afval (groente, fruit en tuinafval)  
kun je natuurlijk niet opnieuw opeten. 
Toch kun je het opnieuw gebruiken.  
1. GFT-afval komt vooral van je bord na 

een maaltijd. 
2. Je verzamelt dit afval gescheiden. 
3. GFT-afval hoort in de groene biobak. 
4. Het GFT-afval wordt opgehaald. 
5. GFT-afval wordt naar een composteer-

installatie gebracht. 
6. Bacteriën en andere kleine diertjes zijn 

dol op dit afval. Ze gaan aan de slag. 
7. Het afval verandert in compost. Deze 

meststof gebruikt de tuinder op zijn 
land. Zijn groenten groeien er goed door. 

8. De groenten van de tuinder komen in de 
supermarkt en later weer op jouw bord. 
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2. Glas 
Over glas heb je al iets gelezen. 
1. Je koopt een pot met groente. 
2. Lege potten en flessen verzamel je. 
3. Ze horen thuis in de glasbak. 
4. Een vrachtwagen haalt de inhoud van de glasbak op. 
5. In de fabriek wordt het glas  gebroken en schoongemaakt. 
6. In grote ovens wordt het glas gesmolten. 
7. Van het vloeibare glas worden nieuwe potten en flessen gemaakt. 

Groentefabrieken vullen de potten. 
8. De potten met groente gaan naar de supermarkt. 

 

11  22  

33  

44  
55  

66  

77  

88  

11  
22  

33  

44  
55  66  

77  

3. Papier 
1. Je koopt een tijdschrift in de winkel. 
2. Je leest het tijdschrift. 
3. Het tijdschrift belandt bij het oud papier. 
4. Het papier wordt opgehaald door een vrachtwagen. 
5. In de papierfabriek wordt het papier fijngemalen. 
6. Het papier gaat in een groot bad. Het wordt een grauwe pap. 

Er gaat een wasmiddel in de pap om de inkt eruit te halen. 
7. De pap is nu wit en van deze pap worden nieuwe vellen papier 

gemaakt. 



 
4. Textiel 
1. Je bent dit T-shirt zat. 
2. Het gaat in een bak voor textiel. 
3. De bak wordt geleegd en het textiel wordt gewassen. 
4. Het kan nu op 3 manieren gebruikt worden. A. Iemand 

anders gaat het shirt nog dragen. B. Het wordt gebruikt als 
poetslap of vulling voor matrassen. C. Het shirt wordt 
fijngemalen en van de vezels worden nieuwe garens gemaakt. 

5. Van deze garens kan weer nieuw textiel gemaakt worden. 

6. Afval als brandstof 

Afval dat niet meer gebruikt kan worden, wordt verbrand. 
Dat verbranden gebeurt in grote installaties.  
Bij het verbranden geeft het vuur heel veel warmte.  
Die warmte wordt op twee manieren gebruikt. 

Textielafval kan ook hergebruikt worden. Soms 

is kleding nog zo goed dat het ge-woon door 

iemand anders gedragen kan worden. Dat 

noem je tweedehandskleding. Kleding die niet 

goed genoeg is, wordt ge-bruikt om nieuwe 

textieldraden van te maken.  Of  de oude 

kleding wordt poetslap of  wordt vulling in 

matrassen. 
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 1. Als verwarming. 
De warmte wordt gebruikt om er gebouwen in een stad mee 
te verwarmen.  
Die warmte gaat door buizen naar de gebouwen toe.  

 



7. Naar de stortplaats 

 2. Het maken van elektriciteit. 
Met de warmte (1) die vrijkomt wordt water aan de kook (2) 
gebracht. Dat kokende water geeft stoom die onder druk 
staat. Door de stoom gaat een turbine (3) draaien.  
De draaiende turbine laat een dynamo of generator (4) 
meedraaien. De dynamo maakt door het draaien stroom. 
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De as die overblijft in de verbrandingsinstallaties wordt 
gebruikt bij het aanleggen van wegen. Of  de as gaat 
door het asfalt. Of  de weg wordt ermee verhoogd. 

Tot nu toe is er met alle afval iets goeds gebeurd.  
Het is opnieuw gebruikt of  je hebt voor het afval iets 
nieuws terug gekregen (warmte, stroom en as). 
Sommige soorten afval geven niets terug.  
Dan blijft er maar één ding over:  
dat is de stortplaats. 
Het afval wordt op een groot terrein gestort. 
Heel vroeger kwam al het afval op een stortplaats 

terecht. Nu is dat nog maar een klein deel. 



Grond en plastic 
Onder en boven het afval komt een laag klei 
en plastic. 
Dat plastic zorgt ervoor dat er bij regen geen 
water met vuiligheid de grond in zakt. 
Als de vuilstort vol is, wordt alles afgedekt. 
Het vuil is niet meer te zien.  
 
Parken 
Op zo’n terrein kan later een park aangelegd 
worden of  een golfbaan.  
Met het afval kun je zelfs heuvels in het park 
maken. 
Op die manier wordt het afval ook nog op 
een goede manier gebruikt. 
 
Gas 
Op sommige stortplaatsen gaan buizen de 
grond in. In het afval maken bacteriën  gas.  
Dat gas kan ook weer gebruikt worden om 
iets te verwarmen. 
 



8. Filmpjes 

Het Klokhuis 
Plastic recycling 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-
klokhuis-plastic-recycling/#q=afval  

Kleding recyclen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/kleding-
recyclen-wat-gebeurt-er-nadat-je-

Energie uit afval 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je

-energie-uit-afval-warm-water-en-
elektriciteit/#q=afval  

Het Klokhuis 
 Compost 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis

-compost/#q=compost  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-plastic-recycling/#q=afval
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-plastic-recycling/#q=afval
https://schooltv.nl/video/kleding-recyclen-wat-gebeurt-er-nadat-je-kleding-in-de-bak-gooit/#q=recyclen
https://schooltv.nl/video/kleding-recyclen-wat-gebeurt-er-nadat-je-kleding-in-de-bak-gooit/#q=recyclen
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-energie-uit-afval-warm-water-en-elektriciteit/#q=afval
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-energie-uit-afval-warm-water-en-elektriciteit/#q=afval
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-energie-uit-afval-warm-water-en-elektriciteit/#q=afval
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-compost/#q=compost
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-compost/#q=compost






Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afval_%28vuilnis%29 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afvalverbrandingsinstallatie 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ladder_van_Lansink 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groente-,_fruit-_en_tuinafval 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Glasafval 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Papier-_en_kartonafval 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Textielafval 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chemisch_afval 

https://www.recyclingplatform.nl/home.html 

https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/voorkom-afval/ 



Colofon en voorwaarden 
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