Maak je eigen
afvalwijzer

Denkopdra
cht

1

voor de leerling

groep 5 - 8

Mensen zorgen voor hele hoge bergen afval. Kunnen
we de afvalbergen kleiner maken? En hoe lang duurt
het voordat afval vergaat?

RD Maasland is het bedrijf dat gespecialiseerd is in
het ophalen en het duurzaam laten verwerken van
afval in Midden-Limburg.

De gemakkelijkste manier om kleinere afvalbergen
te krijgen, is minder afval te máken. Als we minder
afval aanvoeren, worden de afvalbergen vanzelf
kleiner. Een goede tweede oplossing is het recyclen
(opnieuw gebruiken) van afval. Maar daarvoor moeten
we eerst de verschillende soorten afval van elkaar
scheiden.

Weet je hoe lang het duurt voordat een kauwgom
vergaat? 20 Jaar! En wist je dat het deksel van een
blikje zelfs helemáál niet vergaat? Wie dit weet,
gooit een kauwgom en een leeg blikje voortaan in
een prullenbak. En nooit zo maar op straat of in de
natuur. Toch? Zo zorgen we samen voor een betere
en schonere wereld.

Natuurlijk afval, zoals afval van fruit, eten en planten,
vergaat lekker snel. Het recyclet in de kringloop van
de natuur tot compost. En compost kunnen we weer
goed gebruiken als voeding voor in de tuin. Dat is fijn.
Maar er is ook afval dat nooit vergaat. Voor het milieu
is het van levensbelang, dat we dit afval niet in de
natuur dumpen. In plaats daarvan moeten we het
inzamelen en veilig recyclen.

Opdracht
Op de tekening zien jullie 7 afvalproducten.
Hoe lang duurt het voordat elk stukje afval vergaat?
Probeer de juiste tijd te vinden!
Omcirkel op de antwoordkaart het stukje afval en
trek een lijn naar de tijd die het duurt vóór het afval is
vergaan. We kijken straks met de hele klas hoeveel
jullie er zelf al vanaf weten!

20 jaar

14 dagen
5 jaar
6 maanden
2 jaar

1 jaar

50 jaar

Nadenken over
zwerfafval
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Zwerfafval noemen we alle afval dat mensen weggooien op straat, op de speelplaats, op het perron, in
het park, in het bos en in de zee.

Zwerfafval is niet MOOI om te zien.

Dit kunnen plastic flesjes, snoeppapiertjes, lollystokjes,
blikjes, verpakkingsmateriaal, kapot speelgoed, oude
meubels, vaten, dozen en chemisch afval zijn. Klein
zwerfafval, zoals bekertjes en peuken, gooien mensen
vaak uit de auto zodat die schoon blijft! Het afval zwerft
dan rond in bermen van wegen, bij stoplichten of op- en
afritten en gek genoeg ook rondom prullenbakken.
Groter zwerfafval vind je op moeilijk zichtbare plekken
in de natuur. Mensen dumpen het daar stiekem omdat
ze weten dat dit niet mag en schadelijk is voor de natuur.

Opruimen: als het al zwerfafval is, kun je er niets meer
mee doen, alleen nog opruimen,

Soms helpt het een ezelsbruggetje te gebruiken. Een
ezelsbrug is een handige manier om dingen goed te onthouden! Bij afval kun je dit ezelsbruggetje gebruiken:

Mens: alleen mensen maken (zwerf)afval,

Overal: zwerfafval wordt overal achtergelaten in de
bergen, de straten, de bossen en op de bodem van de
diepzee.
Iedereen: iedereen die zwerfafval maakt is verantwoordelijk, het zijn dus niet alleen hangjongeren die zwerfafval
achterlaten!

Opdracht A
Waarom moeten we zwerfafval opruimen?
Lees de zinnen en omcirkel op je antwoordkaart: waar
of niet waar.
Opdracht B
Op je antwoordkaart zie je 10 dingen die je zelf kunt
doen om zwerfafval te voorkomen.
Welke van deze 10 acties vinden jullie het belangrijkste?
Die zet je op 1. De actie die je het minst belangrijk vindt,
geef je nummer 10.
Dus vinden jullie ‘regelmatig een opruimactie houden’
het belangrijkste?
Zet dan op de antwoordkaart een 1 voor de E. Zo ga je
verder.
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Duurzaam gebruik
van grondstoffen
We hebben lucht nodig om te kunnen ademen. We
gebruiken water om te drinken en om ons te wassen. We hebben graan, groenten en fruit, die in de
grond groeien nodig om te eten. En diep in de aarde
zitten grondstoffen, zoals aardgas, kolen en erts
(ijzer, zilver, koper, goud). Met boortorens en
mijnen worden die naar bovengehaald. Zonder de
grondstoffen van de aarde kunnen we niet leven.
Met deze schatten van de aarde moeten we zuinig
omspringen. Ook de generaties die na ons komen,
hebben de aarde nodig om te kunnen leven. Het is
dus belangrijk om op een duurzame manier met de
aarde om te springen. We willen toch allemaal graag
nog lang en gelukkig in een mooie, schone en eerlijke
wereld leven? Een duurzame wereld die nog heel
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lang blijft bestaan. Daar kunnen we met zijn allen een
steentje aan bijdragen! Alle spullen die je gebruikt,
zijn van een grondstof gemaakt.
Het papier van dit afvalspel, is van hout van een
boom. Het tafeltje waaraan je werkt, is van hout en
van metaal, je boterhammentrommel is van plastic.
Opdracht
Bekijk de voorwerpen op de plaatjes. Gebruik nu de
antwoordkaart. Trek lijnen tussen de grondstoffen
die omcirkeld zijn en de voorwerpen. Is een schoen
gemaakt van glas, trek dan een lijn tussen glas en de
schoen.
Let op een voorwerp kan uit verschillende
soorten grondstoffen bestaan.

ijzer

wol

aardewerk
rubber

katoen
leer

plastic

kurk

hennepvezels

hout

voor de leerling

kalk

glas

Raakt het nooit op?
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Om een brood te bakken, heeft de bakker grondstoffen nodig, zoals meel, gist en
drinkwater. Meel is gemalen graan en drinkwater halen we uit regen.
Deze grondstoffen komen rechtstreeks uit de natuur.

groep 5 - 8

Sommige grondstoffen zijn zeldzaam. Ze komen maar op weinig plekken voor in de wereld. Dáár moeten we die grondstoffen diep uit de aarde halen en naar hier vervoeren. En dan hebben de grondstoffen nog veel meer dure bewerkingen
nodig voor we ze echt kunnen gebruiken.
Aardolie bijvoorbeeld splitsen ze in chemische fabrieken onder hoge druk in bijvoorbeeld rubber en plastic korrels. Dit
noemen ze halffabricaten. Daarna verwerken ze die plastic korrels in andere fabrieken. Ze maken er verschillende
producten van. Denk aan onderdelen van auto’s, telefoons, televisies, computers, keukens, speelgoed, pennen en
plastic zakken. Om je heen zie je nog veel meer voorbeelden van producten van plastic.
Grondstoffen halen we uit de natuur. Raken grondstoffen nooit op? Bijvoorbeeld: Kurk.
Bij kurkwinning wordt de boom niet geveld maar gepeld. Alleen het buitenste vel van de stam wordt eraf gehaald. Dit
gebeurt in de zomermaanden als de dunne laag tussen de schors en de boom loslaat. Na 7 jaar heeft de boom weer een
nieuw vel dat eraf gehaald kan worden.
Opdracht
Kies 4 grondstoffen uit het lijstje van 8. Gebruik de antwoordkaart om te noteren of deze grondstof ooit op kan raken.
Grondstof
Wol
IJzer
Hout
Plastic
Leer
Katoen
Rubber
Glas

Hoe kom je eraan?
Schapen scheren
Ijzererts opgraven uit de bodem en ijzer smelten
Bomen kappen
Chemisch bewerken van aardolie
Dierenhuiden looien
Plukken van katoenplanten
Sap van rubberboom of van aardolie
Zand, kalk en soda mengen, smelten en vorm geven

Kan het op raken?
-

Wij kunnen
iets doen?
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Er zijn grondstoffen die nooit op gaan. Als je maar goed zorgt voor de bron én er voor zorgt dat deze bron
niet opraakt. Als we goed met onze schapen omgaan hebben we altijd genoeg wol voor kleding. Er zijn 3
belangrijke dingen die een mens kan doen om te zorgen dat de grondstof wol niet verloren gaat. Er moeten
genoeg schaapskuddes zijn. Schapen hebben bovendien voldoende weiden en heiden nodig om te grazen.
En schapen scheren mag alleen als de vacht dik genoeg is.
1 Wol
Opdracht
2 IJzer
Je
hier een rijtje met grondstoffen. Kies er 4 uit.
3 ziet
Hout
Welke
2 belangrijke dingen moet de mens doen om
4 Plastic
ervoor
te zorgen dat deze niet opraken?
5 Aardewerk
Schrijf
6 Leerhet antwoord je de antwoordkaart.
7 Katoen
1.
8 IJzer
Rubber
2.
9 Hout
Kurk
3.
10 Plastic
Kalk
4.
11 Leer
Glas
5. Katoen
6. Rubber
7. Kurk
8. Glas

Hoeveel afval maakt
een mens in 80 jaar?
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Een mens maakt in zijn leven veel afval. Je kleren en al de
spullen die je op jouw kamer bewaart, worden ooit afval.
Opdracht A
Bekijk het rijtje op je antwoordkaart. Schrijf op uit welke grondstof of materiaal het voorwerp gemaakt is. Schrijf
ook op hoe lang je een voorwerp gebruikt voordat je het weggooit. Stel dat je 80 jaar wordt: hoeveel van die
voorwerpen gebruik je dan in je leven?

Voorwerp
Bril

Gemaakt van
metaal, glas, plastic

Levensduur per stuk
4 jaar

Nodig in 80 jaar
20 brillen

Sommige voorwerpen gebruik je maar één keer. Dan gooi je ze weg, bijvoorbeeld een boterhamzakje. Beter is
het om een trommel te gebruiken om je boterhammen voor de lunch in te doen. Die trommel kun je vaker
gebruiken en gaat veel langer mee. We noemen dat duurzaam omgaan met grondstoffen.
Sommige spullen die je weggooit kunnen niet gerecycled worden. We verbranden ze in de oven van een
afvalverwerkingsbedrijf. De grondstoffen waaruit het product bestaat gaan daarbij verloren.
Opdracht B
Bedenk drie manieren om minder grondstoffen te verbruiken. Schrijf ze op je antwoordkaart.
Een voorbeeld.
Heb je het koud? Dan kun je de verwarming hoger zetten, maar je kunt ook een warme trui aantrekken. Als je
naar de sporthal wil, kun je je ouders vragen om je met de auto te brengen maar je kunt ook samen met de fiets
gaan. Je kunt druiven uit Griekenland eten maar ook fruit van het seizoen uit je eigen regio.
Misschien helpen de foto’s je om op goede ideeën te komen.

Een quiz over afval
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Lekker quizen over afval. Lees de vraag en vul de letter voor het
antwoord in. Als je alle vragen hebt beantwoord, heb je 9 letters.
Hussel ze door elkaar totdat je een woord krijgt. Vul het woord in op je antwoordkaart.
1.
G.
L.
E.

Wat doe je met een kapot limonadeglas?
In de glasbak, bij het witte glas
In de glasbak, bij het groene glas
Bij het restafval, in de grijze bak

2. Wat doe je met een grote gebarsten
glazen vissenkom die lekt?
V. Inleveren bij de winkelier waar je de kom gekocht hebt
A. Bij het restafval, in de grijze bak
G. Bij het witte glas, in de glasbak
3.
N.
V.
O.
4.
R.
O.
K.

Bij welk afval hoort zaagsel?
Restafval, in de grijze bak
GFT-afval, in de groene bak
Bouw- en sloopafval, bij het milieupark
Bij welk afval hoort wc-reiniger (wc-eend)?
GFT-afval, in de groene bak
Restafval, in de grijze bak
Klein Chemisch Afval, in de chemobox of
bij het milieupark

5. Waar laat je een lege fles van blauw glas?
W. In de glasbak, bij het witte glas
Z. Bij het restafval, in de grijze bak
V. In de glasbak, bij het groene glas
6. Wat voor soort afval is een verfblik
met nog een opgedroogde rest erin:
E. Restafval
N. Klein Chemisch Afval
I. GFT-afval

groep 5 - 8

7. Wat doe je met een kapotte rookmelder?
A. Inleveren bij de winkelier waar je een nieuw apparaat
koopt of naar het milieupark
L. Bij het restafval, in de grijze bak
S. Bij het Klein Chemisch Afval, in de chemobox of bij het
milieupark
8. Wat doe je met een
kapotte elektrische tandenborstel?
L. Inleveren bij de winkelier waar je een nieuw apparaat
koopt of naar het milieupark
P. Bij het restafval, in de grijze bak
A. Bij het Klein Chemisch Afval, in de chemobox of bij het
milieupark
9. Bij welk afval horen nagellak en
een leeg nagellakflesje?
F. Nagellak hoort bij het restafval en een leeg nagellakflesje hoort in de glasbak
D. Nagellak hoort bij het Klein Chemisch Afval en een
leeg nagellakflesje hoort in de glasbak
L. Nagellak hoort bij het Klein Chemisch Afval en een
leeg nagellakflesje hoort bij het restafval

Zoek de tien
verschillen
Je ziet hier 2 bergen met afval. Zoek de 10 verschillen.
Gebruik de antwoordkaart om de verschillen die jullie zien te noteren.
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Max heeft thuis alle afval piekfijn gesorteerd.
Nu is de doos gevallen. Je ziet foto’s van de spullen hieronder.
Opdracht
Help Max de spullen in de juiste container te doen.

3
7
3

7
7

11
12
6

9

?

9

1

2

?
3

4

5

?
Er zijn 5 containers:
1. papier 2. plastic 3. elektronische apparatuur 4. textiel 5. batterijen
Elk voorwerp heeft een cijfer. Plaats het voorwerp in een container.
Tel de cijfers uit iedere container bij elkaar op.
Je hebt nu 5 uitkomsten. Vul deze in op je antwoordkaart.
Maak nu, op je antwoordkaart, de Sombrero af en vul de getallen zo in dat de uitkomst en in alle richtingen
kloppen. Let op: In iedere optelling mag een getal maar één keer voor komen.
Dus 15= 9+3+3 mag niet. Wel: 15=9+2+4

Afval scheiden
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Het meeste afval dat je in de vuilnisbak voor het restafval gooit, verbranden
we in een afvalverwerkingsbedrijf. Dat is jammer. Veel restafval kunnen we hergebruiken.
Van oud papier maken we bijvoorbeeld weer nieuw papier. Daarom zamelen we oud papier gescheiden in.
Opdracht A
Welke verschillende afvalbakken zijn er bij jou op school? Gebruik je antwoordkaart.
Opdracht B
Chemisch afval mag niet in de restafvalbak. Dat is schadelijk voor natuur en milieu. Een voorbeeld hiervan zijn
batterijen. In een batterij zitten stoffen die niet in het grondwater terecht mogen komen. Als een batterij in de
grond komt, gaat hij lekken en vervuilt hij het grondwater. Ken je meer voorbeelden van Chemisch Afval?
Meestal staat er een kruis of een doodshoofd op het etiket.
Bedenk een aantal voorbeelden van Chemisch afval. Schrijf ze op op je antwoordkaart.
Opdracht C
Over 50 jaar zit er geen televisie meer bij onze afvalproducten want die gebruiken we dan niet meer. Kijk eens
goed om je heen?
1. Welke 2 voorwerpen denk jij dat er over 50 jaar niet meer zullen zijn?
2. En wat is er voor in de plaats gekomen?
3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze nieuwe producten duurzaam zijn en de aarde niet beschadigen?
Voorbeeld:
1. benzine-auto > automatisch bestuurbare auto > brandstof: lucht
Nu jullie!

