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In ’t kort 
 

 

Deze handleiding ‘Afval, het begin van iets nieuws’ ondersteunt u als leerkracht om de leerlingen 

actief te betrekken bij het scheiden van afval in de klas. 

Op 3 niveaus zijn suggesties uitgewerkt: voor groep 1 t/m 3; groep 4 t/m 6 en groep 7/8. 

Naast deze handleiding zijn voor elke klas stickervellen voor 4 afvalsoorten (Papier/karton; Groente-, 

Fruit- en Tuinafval (GFT) en Plastic, Metaal/blik en Drankenkartons (PMD)) beschikbaar om op de 

inzamelbakken in de klas te plakken. 

 

Elke dag maken we per persoon zo’n anderhalve kilo afval. Het gescheiden inleveren van afval is 

goed voor het milieu. Waardevolle afvalstromen kunnen worden gerecycled. Daardoor hoeven er 

minder natuurlijke grondstoffen uit de natuur gehaald te worden. Bovendien komen de waardevolle 

afvalstromen zo niet bij het restafval terecht. Dit betekent dat de hoeveelheid afval die verbrand wordt 

– de minst milieuvriendelijke verwerkingsmethode –ook afneemt. Behalve ons afval zo goed mogelijk 

te scheiden, is het nog belangrijker om te voorkomen dat afval ontstaat. Want als spullen langer 

meegaan, zijn er minder nieuwe grondstoffen, water en energie nodig. 

Kortom, afval scheiden en afvalpreventie zijn goed voor het milieu. 

 

Veel gemeenten hebben een hoge ambitie om de hoeveelheid restafval de komende jaren te 

verminderen. 

De gescheiden inzameling van Plastic, Metaal/blik en Drankenkartons (PMD) zet hiermee al een stap 

in de goede richting. 

 

Onder de titel ‘Afval, het begin van iets nieuws’ worden ook de scholen actief betrokken bij 

afvalscheiding en afvalpreventie. Gemeenten faciliteren de scholen om in de klas op dezelfde wijze 

afval te scheiden als thuis. 

 

 

 

  



Beschrijving van de activiteiten 

 
Groep 1 t/m 3 

 
 

 

Inleiding 

Bij de groepen 1 t/m 3 staat het afval in de klas centraal. Het gaat er om de leerlingen actief te 

betrekken bij het scheiden van het afval in de klas en het samen daadwerkelijk te gaan doen. 

Voor de groepen 1 t/m 3 is het verhaal ‘De scheidlijster’ van Bette Westera, verteld door u zelf of een 

handpop-kraai, samen met de bijbehorende praatplaat, het startpunt. Het is bedoeld om de kinderen 

te prikkelen en na te laten denken over afval en het nut om het te scheiden en niet allemaal bij elkaar 

te gooien. 

De activiteiten die hieronder staan beschreven zijn verdeeld over een aantal dagen. U bepaalt als 

leerkracht zelf hoe u ze over de tijd verdeelt.  

 

 

Doel 

• De leerlingen kunnen voorbeelden noemen van afval dat in de klas ontstaat. 

• De leerlingen kunnen vertellen waarom het belangrijk is om het afval in de klas te scheiden. 

• De leerlingen kunnen benoemen wat er allemaal bij de fractie PMD hoort. 

• De leerlingen kunnen het afval in de klas sorteren in de verschillende soorten afval (papier, 

GFT, PMD, rest). 

• De leerlingen doen het afval in de juiste afvalbak. 

 

 

Voorbereiding 

• Lees het verhaal en oefen eventueel om het verhaal te vertellen in plaats van voor te lezen 

wanneer u een handpop van een kraai/vogel gebruikt.  

Aangezien de mini-containers/afvalbakken niet in alle gemeenten hetzelfde zijn, kan het zijn 

dat u de beschrijving van de afvalbakken in het verhaal aan moet aanpassen aan de situatie 

in uw eigen gemeente/op uw eigen school. 

• Kopieer de praat-/kleurplaat voor alle kinderen. 

• Zorg voor een groot stuk plastic waarop u het afval van de (lunch)pauze kan neerleggen. 

• Informeer op school welke inzamelmiddelen er voortaan worden gebruikt, hoe en door wie het 

wordt opgehaald en met welke frequentie 

• Maak afspraken binnen het team hoe de ouders worden geïnformeerd. 

 

 

Dag 1 

 
Het verhaal ‘De Scheidlijster’  

Lees het verhaal ‘De scheidlijster’ voor. Kies zelf of u hierbij een handpop van een kraai/vogel gebruikt 

die met z’n snavel het afval kan oppakken. Projecteer de praatplaat eventueel op het digibord. 

Bekijk na het verhaal samen de praatplaat en praat na.  

Laat daarbij bijvoorbeeld de volgende vragen aan bod komen: 

➢ Waarom wil Karel Kraai soms verhuizen? 

➢ Wat voor afval hebben de twee jongens? Wat doen ze ermee? 

➢ In welke bak gooien ze de blikjes? Wat zit daar nog meer in? 

➢ Welke bakken staan er nog meer bij de school? Hoe zien ze eruit? Wat zit er allemaal in? 

➢ Waarom gooien ze niet al het afval in één bak? Wat vind jij daarvan? 



➢ Wie weet wat er gebeurt met het oude papier/karton als het is opgehaald? En met het ‘groene’ 

afval? 

➢ Waarom wordt Karel Kraai de scheidlijster genoemd? 

➢ Karel Kraai is trots op zichzelf? Weet jij wat ‘trots’ betekent? Ben jij ook trots op Karel Kraai? 

➢ Hoe doen wij het in de klas? 

 

 

Het afval in de klas na de (lunch)pauze 

Vertel de kinderen dat jullie op school ook nieuwe afvalbakken hebben en dat alle kinderen vanaf nu 

ook zo goed mogelijk het afval gaan scheiden. 

 

Wat voor afval is er eigenlijk allemaal in de klas? 

 

Leg, vlak voor de (lunch)pauze, een stuk plastic in het midden van de kring, op een tafel of op de 

grond. 

Laat de kinderen het eten en drinken pakken dat ze van thuis hebben meegenomen. 

Eet en drink samen. 

Vraag aan de kinderen om het afval dat het oplevert, niet in de prullenbak/verschillende afvalbakken 

te gooien, maar op het stuk plastic te leggen. 

Denk bv. aan lege drinkpakjes, plastic zakjes, klokhuis, bananenschil. 

 

Bekijk samen wat er allemaal op het zeil ligt en praat er samen over. 

Laat onderstaande vragen hierbij aan bod komen: 

➢ Wie heeft er wat op het zeil gelegd?  

➢ Wat was dat? 

➢ Waar is het van gemaakt? 

 

➢ Wat gaan we met al het ‘afval’ doen? 

➢ Gooien we het allemaal bij elkaar in de prullenbak? 

➢ Waarom gooien we niet alles bij elkaar in de prullenbak? 

 

➢ Zijn er dingen op het zeil die bij elkaar horen? 

➢ Waarom hoort dat bij elkaar? 

➢ Maak samen groepjes van het afval. 

➢ Praat er met de kinderen over wat er met het afval gebeurt als het is opgehaald door de 

vuilnismannen. 

➢ Wat wordt er van papier en karton gemaakt? 

➢ En van GFT? 

 

 

Afval scheiden in de klas 

Waar gaan we het afval in doen? 

 

Introduceer de nieuwe inzamelmiddelen die in de klas staan. 

Laat zien dat er verschillende bakken zijn: eentje voor Papier (en karton), eentje voor GFT (groente-, 

fruit- en tuinafval) en eentje voor PMD (Plastic, Metaal/blik en Drankenkartons).  

Laat zien hoe de verschillende bakken open en dicht gaan. 

Zet ook de ‘gewone’ prullenbak, die de kinderen al kennen, erbij. 

 

Hoe kunnen we onthouden wat we in elke bak mogen doen? 

Introduceer de stickervellen en bekijk ze samen. Wat staat er op elk vel? 

Open de stickervellen eventueel op het digibord, zodat de afbeeldingen voor iedereen goed te zien 

zijn. U kunt ze vinden via http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/ 

Knip alle afbeeldingen samen met de kinderen uit en plak ze op de juiste bak. Vraag hier eventueel 

wat hulp bij van een of twee ouders of leerlingen uit de bovenbouw. 

 

http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/


Ga de groepjes afvalmaterialen nu samen met de kinderen in de juiste bak doen. 

Laat elke leerling er iets ingooien. 

Begin met de afvalsoorten papier/karton, GFT en PMD. 

 

Wat blijft er uiteindelijk over? 

Dit noemen we het restafval. 

Wie weet wat er met dit afval gebeurt als het is opgehaald? Dit afval wordt verbrand. 

Dit restafval doen we in de prullenbak. 

 

 

Dag 2 

 
Herhaal nog een keer de activiteit van dag 1. Breng het verhaal in herinnering. 

Verzamel weer al het afval na de (lunch)pauze. 

Maak groepjes en gooi het samen in de juiste bakken. 

 

Geef elk kind een kopie van de praat-/kleurplaat en laat ze de plaat inkleuren, beplakken of 

bestempelen. 

 

 

Dag 3 

 
Nog meer afval in de klas 

Wat voor afval is er nog meer in de klas? 

Naast het afval dat overblijft na het eten en drinken, wordt er vast nog meer weggegooid in de klas. 

Wie kan er voorbeelden noemen? 

 

Zullen we samen eens in de prullenbak kijken? Vul de prullenbak in de klas eventueel zelf aan met 

een aantal soorten afval; bv een blikje frisdrank dat u gisteren na schooltijd nog hebt gedronken of een 

verpakking van koek/snoep/chips. 

Keer de prullenbak om op het zeil en kijk samen naar de inhoud. 

Wat zit er allemaal in? Hoort het in de prullenbak? In welke bak hoort het wel? 

Wat gebeurde er ook al weer met het afval in de prullenbak? 

 

 

Dag 4 

 
Wat gebeurt er eigenlijk als de bakken in de klas vol zijn? Waar worden ze dan in geleegd? Informeer 

van te voren hoe een en ander op uw school is geregeld. De situatie varieert namelijk per gemeente 

en zelfs soms per school. Maak bijvoorbeeld afspraken met de leerkracht(en) van de bovenbouw om 

de afvalbakken in de klas door leerlingen van groep 7/8 te laten legen. 

 

Neem samen met de kinderen een keer een kijkje bij de nieuwe mini-containers. Of haal ze een 

keertje in de klas. 

Zien alle mini-containers er hetzelfde uit? 

Wat betekent een blauwe deksel? – hier mag Papier en karton in. 

Wat betekent een groene deksel?- hier mag Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) in. 

Wat betekent een oranje deksel? – hier mag Plastic, Metaal/blik en Drankenkartons (PMD). 

Wie komt de mini-containers ophalen als ze vol zijn? Heb je de vuilniswagen wel eens gezien?  

Hoe vaak komen de vuilnismannen langs? 

 

Zoek uit wanneer de vuilnismannen de mini-containers komen legen. 

Probeer dan met de kinderen te gaan kijken. 

 



Herhaling en afvalpreventie 
 

Kom regelmatig terug op het weggooien van het afval in de klas. 

Lees het verhaal nog eens voor en schakel Karel Kraai in om te kijken hoe goed het gaat met het 

scheiden van het afval. Bekijk de inhoud van de verschillende bakken. 

Zit het afval in de goede bak?  

Is Karel Kraai trots op de kinderen? 

 

Wordt de hoeveelheid (rest-) afval in de prullenbak in de loop van de tijd minder? 

Hoe komen we daar achter? 

Tel bijvoorbeeld regelmatig het aantal stuks afval in de prullenbak. 

 

Het op de juiste manier scheiden van afval, zodat het kan worden gerecycled, is al een mooie stap. 

Nog beter is het natuurlijk om minder (rest-)afval te maken. 

Praat er met de kinderen over hoe ze nog minder afval kunnen maken. 

Hebben de kinderen hier ideeën over? (drinkbekers in plaats van pakjes, broodtrommel, enz.). 

 

  



Groep 4 t/m 6 
 

 

 

Inleiding 

Bij de groepen 4 t/m 6 staat het afval in de klas centraal. Het gaat er om de leerlingen actief te 

betrekken bij het scheiden van het afval in de klas en het samen daadwerkelijk te gaan doen. 

De nieuwe inzamelmiddelen in de klas worden geïntroduceerd en beplakt met de juiste stickers.   

De activiteiten die hieronder staan beschreven zijn verdeeld over een aantal dagen. U bepaalt als 

leerkracht zelf hoe u ze over de tijd verdeelt. Vindt u het verhaal ‘De scheidlijster’ (zie bijlage) ook nog 

geschikt voor uw groep? Dan kunt u dat ook als start gebruiken in plaats van het filmpje dat hieronder 

wordt genoemd. 

De activiteiten die hieronder staan beschreven zijn verdeeld over een aantal dagen. U bepaalt als 

leerkracht zelf hoe u ze over de tijd verdeelt.  

 

 

 

Doel 

• De leerlingen kunnen voorbeelden noemen van afval dat in de klas ontstaat. 

• De leerlingen kunnen vertellen waarom het belangrijk is om het afval in de klas te scheiden. 

• De leerlingen kunnen benoemen wat er allemaal bij de fractie PMD (plastic, metaal/blik en 

drankenkartons) hoort. 

• De leerlingen kunnen het afval in de klas sorteren in groepjes (papier, GFT, PMD, rest) 

• vertellen wat er met de verschillende fracties gebeurt na de inzameling 

• De leerlingen doen het afval in de juiste afvalbak.  

• De leerlingen kunnen via www.afvalscheidingswijzer.nl opzoeken in welke bak het afval hoort 

• De leerlingen kunnen voorbeelden noemen om de hoeveelheid afval te verminderen 

 

 

Voorbereiding 

• Zorg voor een groot stuk plastic waarop u het afval van de lunchpauze kan neerleggen. 

• Bekijk vooraf het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=NJeECtykVvU.  

Na een versie voor de onderbouw volgt een versie voor de bovenbouw. Beslis zelf welke 

versie het meest geschikt is voor uw groep. 

In het filmpje wordt het afval ingezameld door ROVA, waarschijnlijk een andere 

afvalinzamelaar dan in uw gemeente. De situatie in het filmpje is daarom niet helemaal 

hetzelfde als in uw gemeente, maar desondanks goed bruikbaar als start. 

Bekijk ook de andere filmpjes en uitzendingen van het Klokhuis die hieronder worden 

genoemd, zodat u zelf kunt bepalen of ze geschikt zijn voor uw groep. 

• Vermenigvuldig het werkblad ‘Je eigen afval’ voor alle leerlingen. 

• Informeer op school welke inzamelmiddelen er voortaan worden gebruikt, hoe en door wie het 

wordt opgehaald en met welke frequentie. 

• Maak afspraken binnen het team hoe de ouders worden geïnformeerd. 

 

 

Dag 1 
 

Afval in de klas 

Bekijk samen het filmpje van ROVA https://www.youtube.com/watch?v=NJeECtykVvU 

Doe dat bv vlak voordat het (lunch)pauze is. 

Praat samen na. Stel hierbij bijvoorbeeld de volgende vragen: 

 

➢ Wat is afval? 

➢ Waarom gooien we niet al het afval bij elkaar? 

http://www.afvalscheidingswijzer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=NJeECtykVvU
https://www.youtube.com/watch?v=NJeECtykVvU


➢ Hebben we in de klas ook afval? Wat voor afval allemaal? 

➢ Wat doen we met het afval in de klas? 

 

Leg, vlak voor de (lunch)pauze, een stuk plastic in het midden van de kring, op een tafel of op de 

grond. 

Laat de kinderen het eten en drinken pakken dat ze van thuis hebben meegenomen. 

Eet en drink samen. 

Vraag aan de kinderen om het afval dat het oplevert, niet in de prullenbak/verschillende afvalbakken 

te gooien, maar op het stuk plastic te leggen. 

Denk bv. aan lege drinkpakjes, plastic zakjes, klokhuis, bananenschil. 

 

Bekijk samen wat er allemaal op het zeil ligt en praat er samen over. 

Laat onderstaande vragen hierbij aan bod komen: 

➢ Wie heeft er wat op het zeil gelegd?  

➢ Wat was dat? 

➢ Waar is het van gemaakt? 

➢ Wat voor afval is er nog meer in de klas? 

➢ Naast het afval dat overblijft na het eten en drinken, wordt er nog meer weggegooid in de klas. 

Laat de kinderen voorbeelden noemen. 

 

Laat de inhoud van de prullenbak in de klas ook op het zeil omkeren. 

Gooi er eventueel van tevoren zelf nog wat afval in, zoals bijvoorbeeld een blikje, een plastic (water-) 

flesje, restjes papier. 

 

➢ Wat gaan we met al het ‘afval’ doen? 

➢ Waarom gooien we niet alles bij elkaar in de prullenbak? 

 

➢ Zijn er dingen op het zeil die bij elkaar horen? 

➢ Waarom hoort dat bij elkaar? 

➢ Laat de kinderen groepjes maken van het afval. 

➢ Zet er eventueel bordjes bij: Papier/karton; GFT, plastic,………….. 

 

➢ Roep het filmpje weer in herinnering. 

➢ Wat kan er allemaal van oud papier en karton worden gemaakt? 

➢ En van groente-, fruit- en tuinafval? 

➢ En van plastic? 

 

 

Afval scheiden in de klas 

Vertel de kinderen dat jullie op school en in de klassen vanaf nu het afval nog beter gaan scheiden. 

Bekijk de nieuwe inzamelbakken voor het afval in de klas. 

 

Laat zien dat er verschillende bakken zijn: eentje voor papier en karton, eentje voor GFT (groente-, 

fruit- en tuinafval en eentje voor PMD (Plastic, Metaal/blik en Drankenkartons). 

De kleuren matchen in sommige gemeenten met de deksels van de mini-containers, waarin het afval 

van alle klassen/hele school in wordt verzameld en die een keer in de twee weken worden opgehaald. 

Met name de fractie voor PMD is nieuw voor de leerlingen. Leg uit waar de letters PMD voor staan en 

welk afval hier allemaal bij hoort. 

Omdat de inzameling (en verwerking) van het PMD-afval nog niet zo lang gebeurt, zijn er nog geen 

actuele filmpjes beschikbaar hierover. 

 

Desalniettemin zijn onderstaande filmpjes bruikbaar om het belang van het scheiden van afval verder 

te illustreren. 

Bekijk de filmpjes eerst zelf om te beoordelen of ze geschikt zijn voor uw groep. 

 

Sorteren van PMD    https://www.youtube.com/watch?v=WB0nMz8pgdY 



Wat gebeurt er met drankverpakkingen?  https://www.youtube.com/watch?v=HMyCGiG7o90 

 
Klokhuis-afleveringen van  

23 april 2015  

14 april 2016 (plastic recycling) https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3193/Plastic%20Recycling 

26 mei 2016 (plastic) https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3223/Plastic 

31 mei 2016 (plastic en dieren) https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3226/Plastic%20en%20dieren 

8 juni 2016 (plastic soep). https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3232/Plastic%20soep 

 

Recycling van blik www.ikrecycleblik.nl 

Composteren 

https://www.schooltv.nl/video/van-groenbak-tot-compost-van-gft-afval-wordt-compost-gemaakt/ 

https://www.schooltv.nl/video/compost-hoe-ontstaat-compost/ 

https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dood-of-levend/  

 

 

Hoe kunnen we onthouden wat we in elke bak mogen doen? 

Introduceer de stickervellen per afvalsoort. 

Open ze eventueel op het digibord, zodat de afbeeldingen voor iedereen goed te zien zijn. 

Kijk hiervoor op de website van uw NME-centrum via de link http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-

en-milieueducatie/. 

Wat staat er op elk stickervel? 

Laat de kinderen de stickers zelf uitknippen en op de juiste bak plakken. Verdeel de klas hiervoor bv in 

groepjes die elk hun ‘eigen’ bak beplakken. 

 

Gooi nu klassikaal de groepjes afval op het zeil in de juiste bak. 

Begin met papier/karton, GFT en PMD. 

 

Wat blijft er uiteindelijk over? 

Dit noemen we het restafval. 

Dat doen we in de ‘gewone’ prullenbak. 

 

Verwerking 

Laat de leerlingen het werkblad ‘Je eigen afval’ invullen. 

 

 

Dag 2 
 

Wat gebeurt er als de bakken in de klas vol zijn? Waar worden ze dan in geleegd? Wie doet dat? 

 

Ga samen een keer kijken bij de nieuwe mini-containers. Aangezien niet in elke gemeente dezelfde 

afvalbakken worden gebruikt en ook de benaming kan verschillen, raden we aan om van te voren de 

situatie op uw school te bekijken. 

Zien alle mini-containers er hetzelfde uit?  

Zoek uit wat voor afval er in elke mini-container mag. 

Op sommige scholen is ook een mini-container (met bruine deksel) voor knutselafval aanwezig. Hierin 

mogen kleine restjes textiel, wol, hout en ijzer. 

Hoe vaak worden de mini-containers opgehaald? 

 

 

Herhaling en afvalpreventie 
Kom regelmatig terug op het weggooien van afval in de klas. 

Bekijk de inhoud van de verschillende bakken. 

Zit het afval in de goede bak? 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3193/Plastic%20Recycling
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3223/Plastic
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3226/Plastic%20en%20dieren
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3232/Plastic%20soep
http://www.ikrecycleblik.nl/
https://www.schooltv.nl/video/van-groenbak-tot-compost-van-gft-afval-wordt-compost-gemaakt/
https://www.schooltv.nl/video/compost-hoe-ontstaat-compost/
https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-dood-of-levend/
http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/
http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/


Zijn er twijfelgevallen? Laat het de kinderen uitzoeken met hulp van de afvalscheidingswijzer; 

www.afvalscheidingswijzer.nl 

 

Wordt de hoeveelheid (rest-) afval in de prullenbak in de loop van de tijd minder? 

Laat de kinderen nadenken hoe je dit zou kunnen meten. 

 

Het op de juiste manier scheiden van afval, zodat het kan worden gerecycled is al een mooie stap. 

Nog beter is het natuurlijk om minder (rest-)afval te maken. 

Praat er met de kinderen over hoe ze nog minder afval kunnen maken. 

Hebben de kinderen hier ideeën over? (drinkbekers in plaats van pakjes, broodtrommel, 

verjaardagstraktaties zonder afval, enz.) 

In oktober krijgen de leerlingen nog een poster met tips mee naar huis. 

 

  

http://www.afvalscheidingswijzer.nl/


Groep 7 en 8 

 

 

Inleiding 

Bij de groepen 7 en 8 staat niet alleen het afval in de klas centraal, maar komt ook het afval thuis aan 

bod.. Het gaat er vooral om, om de leerlingen actief te betrekken bij het scheiden van het afval in de 

klas en het samen daadwerkelijk te gaan doen. 

De leerlingen in de bovenbouw kunnen ook worden betrokken bij het afvoeren van het afval in de 

lagere klassen naar de mini-containers op school. 

De activiteiten die hieronder staan beschreven zijn verdeeld over een aantal dagen. U bepaalt als 

leerkracht zelf hoe u ze over de tijd verdeelt.  

 

 

Doel 

• De leerlingen kunnen, per afvalfractie, voorbeelden noemen van afval dat in de klas en thuis 

ontstaat. 

• De leerlingen kunnen vertellen waarom het belangrijk is afval in de klas en thuis te scheiden. 

• De leerlingen kunnen met behulp van de afvalscheidingswijzer (www.afvalscheidingswijzer.nl) 

uitzoeken bij welke afvalfractie twijfelgevallen horen. 

• De leerlingen kunnen het afval in de klas sorteren in afvalsoorten (papier, GFT, PMD, rest)  

• De leerlingen doen het afval in de klas in de juiste bak. 

• De leerlingen kunnen vertellen wat er, na gescheiden inzameling, met de verschillende 

afvalfracties gebeurt. 

• De leerlingen kunnen vertellen wat er van de diverse afvalfracties kan worden gemaakt. 

• De leerlingen kunnen voorbeelden noemen hoe afval voorkomen kan worden (afvalpreventie). 

 

 

Voorbereiding 

• Zorg voor een groot plastic zeil waarop het afval kan worden neergelegd. 

• Verzamel van te voren zelf verschillende soorten (schoon) afval om het afval in de klas aan te 

vullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blikjes, plastic (water-)flesje, chipszakje, stukken papier. 

• Bekijk vooraf het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=NJeECtykVvU. 

en beslis of u dit filmpje als start wil gebruiken. Na een versie voor de onderbouw volgt een 

versie voor de bovenbouw.  

In het filmpje wordt het afval ingezameld door ROVA, waarschijnlijk een andere 

afvalinzamelaar dan in uw gemeente. De situatie in het filmpje is daarom niet helemaal 

hetzelfde als in uw gemeente, maar desondanks goed bruikbaar als start. 

• Vermenigvuldig het werkblad ‘Op onderzoek’ voor alle (groepjes) leerlingen. 

• Informeer op school welke inzamelmiddelen er voortaan worden gebruikt, hoe en door wie het 

wordt opgehaald en met welke frequentie. 

• Bespreek binnen het team of en hoe de leerlingen van de bovenbouw worden betrokken bij 

het legen van de afvalbakken in de klassen. 

• Maak afspraken binnen het team hoe de ouders worden geïnformeerd. 

 

 

Dag 1 
 

Afval in de klas 

Om het project te introduceren kunt u starten met het laten zien van de bovenbouwversie van het 

filmpje https://www.youtube.com/watch?v=NJeECtykVvU.  

Praat samen na. 

 

Leg voor de (lunch) pauze een plastic zeil op de grond of op een tafel. 

Laat alle leerlingen het afval dat overblijft van het eten en drinken op het zeil leggen. 

http://www.afvalscheidingswijzer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=NJeECtykVvU
https://www.youtube.com/watch?v=NJeECtykVvU


Bekijk wat voor afval er na het eten en drinken is overgebleven. 

 

Laat nu ook de inhoud van de (door u aangevulde) prullenbak, papierbak (en eventueel andere 

afvalbakken in de klas) op het zeil omkeren. 

Ga met de leerlingen in gesprek. Laat de volgende vragen aan bod komen: 

 

➢ Wat gaan we met al het ‘afval’ doen? 

➢ Waarom gooien we niet alles bij elkaar in de ‘gewone’ prullenbak? 

➢ Wat gebeurt er met het afval dat we in de gewone prullenbak gooien? (Dat wordt verbrand.) 

 

➢ Zijn er dingen op het zeil die bij elkaar horen? 

➢ Waarom hoort dat bij elkaar? 

➢ Laat de kinderen groepjes maken van het afval (papier/karton; GFT, Plastic, ………..) 

➢ Wat voor afval blijft erover? Hoe noemen we dat? 

➢ Van welke afvalsoort is er het meeste? 

 

Introduceer de nieuwe inzamelmiddelen voor in de klas. 

Laat zien dat er verschillende bakken zijn:  eentje voor papier en karton, eentje voor GFT (groente-, 

fruit- en tuinafval en eentje voor PMD (Plastic, Metaal/blik en Drankenkartons). 

De kleuren matchen in sommige gemeenten met de deksels van de mini-containers, waarin het afval 

van alle klassen/hele school in wordt verzameld en die een keer in de twee weken worden opgehaald. 

Met name de fractie voor PMD is nieuw voor de leerlingen. Leg uit waar de letters PMD voor staan en 

welk afval hier allemaal bij mag. 

Op sommige scholen is voortaan ook een milieubox en een speciale knutselminicontainer (met bruine 

deksel) aanwezig. In de knutselcontainer mogen bv restjes wol en textiel, hout en stukjes ijzer. 

 

Om te onthouden welke bak voor welke afvalsoort bestemd is, zijn er voor elke klas stickervellen 

beschikbaar. 

Bekijk de stickervellen en laat ze eventueel zien op het digibord. Kijk hiervoor op de website van uw 

NME-centrum via de link http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/. 

 

Verdeel de klas in groepjes en laat elk groepje één afvalsoort kiezen. 

Geef elk groepje een kopie van het werkblad ‘Op onderzoek’ en een stickervel. 

Laat ze beginnen met het uitknippen en beplakken van de verschillende afvalbakken. 

Vervolgens gooien ze het afval dat op het zeil ligt en in ‘hun’ afvalbak hoort erin. 

 

Ontstaan er discussies? Laat ze zelf uitzoeken mbv de afvalscheidingswijzer 

(www.afvalscheidingswijzer.nl) waar het afval in hoort. 

De groepjes maken een begin met de vragen op het werkblad ‘Op onderzoek’. 

 

Is er op school nog ander afval naast het afval dat er in de klas is? 

Laat voorbeelden hiervan noemen (glazen flessen, lege batterijen, handdoekjes in de toiletten, kapotte 

lampen, enz.). Waar hoort dat afval in? Eventueel kan er ook een groepje zijn dat zich bij hun 

onderzoek richt op glas of Klein Chemisch Afval. 

 

 

 

Dag 2 
 

De groepjes gaan verder met de vragen op het werkblad en presenteren hun pitch. Kies hiervoor zelf 

een passend moment. 

Kijk voor geschikte filmpjes eventueel in de beschrijving bij groep 4 t/m 6. 

 

Ga samen een keer kijken bij de nieuwe mini-containers/afvalbakken in de school waarin alle 

afvalsoorten worden verzameld. Aangezien niet in elke gemeente dezelfde afvalbakken worden 

http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/
http://www.afvalscheidingswijzer.nl/


gebruikt en ook de benaming kan verschillen, raden we aan om van te voren de situatie op uw school 

te bekijken. Op sommige scholen is bijvoorbeeld ook een speciale knutselcontainer aanwezig. 

Kijk of en hoe de leerlingen van de bovenbouw kunnen worden ingeschakeld bij het legen van de 

afvalbakken in hun eigen klas, maar ook in de klassen van de onder- en middenbouw. 

Las hier bijvoorbeeld een vast moment in de week voor in. 

 

 

Dag 3 
Afval bij je thuis  

Hoewel bij dit project de nadruk ligt op het afval in de klas/op school, kunnen de leerlingen van de 

bovenbouw zich ook buigen over het afval dat er bij hun thuis aanwezig is. 

Hieraan is op allerlei manieren invulling te geven. Kies bijvoorbeeld uit een van onderstaande 

mogelijkheden. 

 

➢ Hoe wordt het afval bij jou thuis verzameld? Wat voor afvalbakken zijn er? Waar staan ze? 

Laat de leerlingen het afval thuis per afvalsoort een week lang (globaal) inventariseren per 

afvalsoort. Wat voor afval is er het meest? Wat het minst? Wissel na een week klassikaal uit. 

Is er iemand bij wie het GFT-afval thuis wordt gecomposteerd? Laat diegene erover vertellen. 

 

➢ Laat de leerlingen thuis een kijkje nemen in de voorraadkast. Laat ze twee producten kiezen; 

eentje met geen of heel weinig verpakking en eentje met heel erg veel verpakking. Laat ze 

deze producten mee naar school nemen of er een foto/tekening van maken. 

Bekijk alle meegenomen producten klassikaal of in groepjes. Hoeveel verpakkingslagen heeft 

elk product? Uit welke verpakkingslagen bestaat de verpakking (plastic, papier of karton, 

metaal, glas, aluminiumfolie, iets anders). Waarom is het op deze manier verpakt? Wat vind je 

van deze verpakking? Kan het ook anders? 

 

 

Herhaling en afvalpreventie 
Kom regelmatig terug op het weggooien van afval in de klas. 

Bekijk de inhoud van de verschillende bakken. 

Zit het afval in de goede bak? 

Zijn er twijfelgevallen? Laat het weer zelf uitzoeken met hulp van de afvalscheidingswijzer; 

www.afvalscheidingswijzer.nl 

 

Wordt de hoeveelheid (rest-) afval in de prullenbak in de loop van de tijd minder? 

Laat de kinderen nadenken hoe je dit zou kunnen meten. 

In een aantal gemeenten zal inzamelaar RMN de hoeveelheid afval per school monitoren. Op deze 

manier wordt voor de school zichtbaar of de hoeveelheid restafval in de loop van het jaar vermindert. 

 

Het op de juiste manier scheiden van afval, zodat het kan worden gerecycled is al een mooie stap. 

Nog beter is het natuurlijk om minder (rest-)afval te maken. 

Praat er met de kinderen over hoe ze nog minder afval kunnen maken. 

Hebben de kinderen hier ideeën over? (drinkbekers in plaats van pakjes, broodtrommel, traktaties 

zonder afval, enz.). 

Wat kun jij zelf bijdragen? 

Wat kunnen we bij de locatieleider neerleggen?  

Hoe kunnen we het bij de ouders onder de aandacht brengen? I 

 

In oktober krijgt elke leerling nog een poster met tips mee naar huis. 

http://www.afvalscheidingswijzer.nl/


Bijlagen 

  



Afval, het begin van iets nieuws - Startpakket 
 

 

Starten met afval scheiden 

Om goed te beginnen met afval scheiden ontvangt u een startpakket met daarin alle middelen die u 

kunt gebruiken om uw leerlingen en medewerkers actief te betrekken bij wat er gaat gebeuren, 

waarom de school dit doet en hoe je het afval op de juiste manier kunt scheiden. 

 

 

Het startpakket bevat de volgende onderdelen: 

 

Inzamelmiddelen (deze variëren per gemeente) 

• Inzamelmiddelen voor in de klas 

• Mini-containers voor diverse afvalfracties 

 

 

Communicatie 

• Voorbeeldbrieven om verschillende partijen te informeren: de ouders, medegebruikers van het 

schoolgebouw en het schoonmaakbedrijf. Kijk via http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-

milieueducatie/ op de website van uw NME-centrum 

• Voorbeeldtekst voor de schoolgids (idem). 

• Poster voor thuis (deze is vanaf oktober beschikbaar) 

 

 

Educatie 

• Handleiding voor leerkrachten met hierin: 

Beschrijving van activiteiten op 3 niveaus: 

groep 1 t/m 3 

groep 4 t/m 6  

groep 7/8.  

Als leerkracht kunt u zelf kiezen welk niveau het beste bij uw klas past. 

 

Verhaal ‘De scheidlijster’ van Bette Westera voor groep 1 t/m 3. 

Praat/kleurplaat bij het verhaal ‘De scheidlijster’ voor groep 1 t/m 3 

Werkblad ‘Je eigen afval’ voor groep 4 t/m 6 

Werkblad ‘Op onderzoek’ voor de groep 7/8 

 

• Stickervellen per klas (4 soorten: GFT, PMD, papier en restafval) om op de afvalbakken in de 

klas te plakken. 

 

 

Extra educatieve mogelijkheden: 

Naast de handleiding zijn er nog andere lesmaterialen/excursies beschikbaar. Kijk voor de 

mogelijkheden op de digitale NME-gids van uw gemeente. 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de leskisten ‘Papier’ en ‘Plastic soep = linke soep! ’, lespakket 

‘Zwervend afval’, excursies naar het Recyclingstation en Kringloop en twee spellen (Afvalkwartet en 

De afvalrace), ontwikkeld door de AVU (Afvalverwijdering Utrecht).  

Sommige producten zijn nog in ontwikkeling; Op de digitale NME-gids vindt u meer informatie. 

 

 

Feestelijke start van het project 

Maak een feestje van de start van het project. Introduceer de nieuwe inzamelmiddelen op school en in 

de klas tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. Of organiseer een afvalrace op het schoolplein (zie 

bijlage 5) 

  

http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/
http://www.odru.nl/nme-aanbod-natuur-en-milieueducatie/


AFVAL 
Het begin van     

   iets nieuws

Voorleesverhaal

Dag allemaal! Ik ben Karel Kraai, bijgenaamd De 
Scheidlijster. Niet lachen, die bijnaam heb ik ook niet zelf 
verzonnen. Die hebben de kinderen in het park bedacht. 
Eerst werd ik boos toen ze me zo noemden. Ik ben ten-
slotte geen lijster, maar een kraai. Iedereen die een beet-
je verstand van vogels heeft ziet dat meteen. Lijsters zijn 
bruin met spikkels,  ik ben helemaal zwart. Maar ik ben 
nergens te schijterig voor en ik poep ook nooit zomaar 
iemand op z’n kop, zoals duiven en meeuwen wel eens 
doen. Als ik nodig moet doe ik dat op de composthoop 
of in de groenbak. Dat is een kleine moeite en op die 
manier is mijn geschijt nog ergens goed voor. Maar zo 
bedoelden de kinderen het ook helemaal niet, begreep 
ik later pas. Mijn bijnaam was geen scheldnaam, maar 
juist een compliment. Ik ben namelijk heel goed in afval 
schijt… eh scheiden. Hoe dat zo is gekomen? Dat zal ik 
jullie vertellen.

Ik woon niet ver van jullie school, in een boom waaronder 
een bankje staat. Naast dat bankje staat een afvalbak. 
Jullie hebben daar vast wel eens iets ingegooid: een 
bananenschil, een snoeppapiertje, een sappakje, een 
mislukte tekening. Allemaal in diezelfde afvalbak. Maar 
soms was de bak vol en dan viel alles ernaast. Dat was 
zo’n slordig gezicht! Mijn hele uitzicht was bedorven. 
Ik ga hier weg, dacht ik dan. Ik verhuis naar een boom 
zonder bankje en zonder afvalbak. Maar ik deed het niet, 
want tussen de rommel zaten vaak lekkere hapjes. Ik ben 
bijvoorbeeld dol op klokhuizen van appels en op korstjes 
brood en op stukjes kaas.

Op een dag zaten er twee grote jongens op het bankje 
naast de afvalbak iets te drinken. Ik ben benieuwd wat ze 
met die blikjes gaan doen als hun drinken op is, dacht ik 
bij mezelf. Met kinderen weet je het nooit, die gooien hun 
rommel soms gewoon op straat, zelfs als er een afvalbak 
staat. Grote mensen trouwens ook. De bak was nog lang 
niet vol, maar de jongens gooiden hun blikjes er niet in. 
Ze gooiden ze ook niet op straat. Ze schudden de laatste 
druppels eruit, knepen ze plat en stopten ze terug in hun 
rugzak. Toen stonden ze op en liepen weg. 
Wat gaan die jongens met die blikjes doen? vroeg ik me 
af. Nieuwsgierig als ik ben, gooide ik mijn half afgekloven 

klokhuis terug in de afvalbak en fladderde zo onopval-
lend mogelijk achter ze aan. Ze liepen naar deze school. 

Bij de voordeur stonden drie verschillende bakken, 
allemaal met verschillende kleuren deksels: een met een 
oranje deksel, een met een blauwe deksel en een met 
een groene deksel. Daar haalden ze hun lege blikjes te-
voorschijn en gooiden ze in de bak met de oranje deksel. 
Toen liepen ze door naar hun klas. Voorzichtig gluurde ik 
in de bakken. De ‘oranje’ bak zat vol lege blikjes, sappak-
jes en plastic zakjes. In de ‘blauwe’ zaten oude kranten, 
proppen papier en platgemaakte kartonnen dozen. En de 
‘groene’ bak? Die zat vol uitgebloeide bloemen, bana-
nenschillen en… klokhuizen, mjammie!
Oh, en kijk, naast de bakken stond ook nog een door-
zichtige plastic zak; daar zat bijna niks in, alleen een 
oude spons, een chipszak en een kapotte bloempot.

Toen wist ik wat ik moest doen: gewoon elke dag al het 
afval uit de bak onder mijn boom vissen en het naar de 
gekleurde bakken op jullie school brengen. Dan raakt 
mijn afvalbak niet vol en dan wordt het nooit meer een 
rommeltje onder mijn boom. Nu vlieg ik dus elke dag 
heen en weer met pakjes en zakjes, met blikjes en 
bekertjes, met snoeppapiertjes en met ijslollystokjes, 
met pruimenpitten en met bananenschillen. Alleen de 
klokhuizen en de broodkorsten eet ik zelf op. Behalve als 
ik geen trek meer heb, dan gooi ik ze in de ‘groene’ bak.
De kinderen die langs het bankje met de bak naar school 
liepen zagen me bezig. ‘Wat doet die vogel?’ vroeg een 
bleek meisje met rode krullen en een groene bril. ‘Afval 
scheiden zo te zien,’ antwoordde een kale meneer die 
langsliep met zijn hond. ‘Ik wist niet dat vogels dat kon-
den,’ zei een donkere jongen met stekeltjeshaar en een 
knaloranje rugzak. ‘Wat is het eigenlijk voor vogel?’ ‘Een 
scheidlijster natuurlijk,’ riep een lang, dun meisje op roze 
sportschoenen met wieltjes. En alle kinderen lachten.
Sinds die dag ben ik Karel Kraai, De Scheidlijster. En 
daar ben ik trots op, want als er iemand goed is in afval 
scheiden ben ik het wel!

© Bette Westera - 2017

TIP: Leuk als de scheidlijster een handpop is 
die met zijn snavel het afval op kan pakken. 

GROEP 1 T/M 3
DE SCHEIDLIJSTER



AFVAL 
Het begin van     

   iets nieuws



GROEP 4 T/M 6
JE EIGEN AFVAL

Om te eten:

Om te drinken:  

 
Wat heb je van thuis 

meegenomen ?

 
Wat voor afval 
blijft er over?

Waar hoort het bij?

 
Kijk ook in de 

afvalbakken in 
de klas.

Wat voor afval zie je 

nog meer? En waar 

hoort het bij?

 
 

Hoe kun je zorgen dat er minder afval komt?

 

 



Ons groepje onderzoekt de afvalsoort: 

 Noem twee 
voorbeelden van dit 
soort afval in je klas.

 

 Waar brengt de afvalinzamelaar 
het naar toe?

 

 Noem twee 
voorbeelden van dit 

soort afval bij jou thuis.

 

 Wat wordt er van gemaakt? 
Noem twee dingen.

    

 Kies één ding 
uit om verder te 

onderzoeken. 
Wat heb je gekozen?

 

Ga samen op onderzoek uit. Geef antwoord op de vragen hieronder. 
Zoek op internet naar informatie en filmpjes.

GROEP 7 EN 8
OP ONDERZOEK

 
 Welke grondstoffen zijn nodig om het te maken?

 

 Waarom is het belangrijk dat dit 
afval niet bij het restafval komt?

 
 Houd een pitch  

voor je klasgenoten
Vertel wat heb je onderzocht. Waarom is 
het belangrijk dit afval te scheiden? Wat 

wordt er van gemaakt? Hoe kun je dit afval 
voorkomen?

AFVAL 
Het begin van     

   iets nieuws



Afvalrace 
 

 

Kies met het team een werkvorm om het project met de hele school te starten. 

Hieronder vindt u een beschrijving van een van de mogelijkheden, namelijk de afvalrace. 

 

 

Benodigdheden 

• Stopwatch 

• Mini-containers die op school gebruikt gaan worden voor de inzameling van verschillende 

afvalsoorten (PMD, Papier, GFT, rest, eventueel ook Milieubox en Knutselcontainer) 

• 50 stuks, verschillende soorten, schoon afval, bijvoorbeeld 

PMD:: plastic flesjes, blikje, drinkpakjes, plastic zak, sinaasappelnetje 

Papier: kranten, eierdoos, oud schrift, kartonnen doos, tekening, 

GFT (laat dit van te voren drogen): klokhuis, theezakje, uitgebloeide bloemen,  

Restafval: chipszak, kapotte bloempot,  

 

Eventueel ook: 

Milieubox: Klein Chemisch Afval 

Batterijen-inzamelbox 

 

 

Voorbereiding 

• Verzamel de benodigdheden. 

• Zoek een goede locatie op het schoolplein om de afvalrace te houden. 

• Bepaal van te voren in welke vorm u het spel uitvoert, bijvoorbeeld per klas (wissel de snelste 

tijden uit met de andere klassen-welke klas was het snelste?), of uit elke klas één groepje.  

U kunt ook twee groepjes ‘tegen elkaar’ laten lopen., of leerlingen tegen de leerkrachten. 

•  Bekijk eerst zelf welk afval in welke mini-container/afvalbak hoort.  

• Gooi al het afval door elkaar op een hoop. 

• Zet 25 meter verderop de mini-containers/afvalbakken voor de verschillende componenten 

naast elkaar op een rij. 

Als de bakken herkenbaar zijn hoef je er geen papier op te plakken. Zo niet, hang dan een 

papier met de afvalsoort die in die bak moet op de bak.  

• Bespreek/herhaal van te voren nog met de leerlingen wat in welke minicontainer/afvalbak 

hoort. 

 

 

Spelverloop 

Maak groepjes van 4 – 6 leerlingen. 

 

Bedoeling is dat een groepje zo snel mogelijk en zo goed mogelijk de afvalberg opruimt. 

• Ze starten bij de afvalhoop.  

• Geef het startsignaal en druk de stopwatch in. 

• Elke leerling pakt per keer één stuk afval en brengt dit zo snel mogelijk naar de juiste bak. 

Dan rent hij weer terug en pakt een volgend stuk afval.  

• Zodra al het afval is opgeruimd/het laatste stuk afval in de bak is gegooid stopt de tijd. 

• Controleer nu of het afval in de juist bakken is gegooid. Voor elk stukje afval dat in de 

verkeerde bak terecht is gekomen, krijgt het groepje 5 extra seconden. 

• Het groepje dat het minste aantal seconden heeft (looptijd + ‘straf’seconden) heeft gewonnen.   

Bespreek pas aan het einde als alle groepjes zijn geweest welk afval niet in de juiste bak is gegooid. 

  



Achtergrondinformatie 
 

Omgaan met afval 

Ladder van Lansink  

 

Het afvalbeleid van de overheid is erop gericht de voorkeur te geven aan de meest milieuvriendelijke 
manier van afval verwerken. De bedoeling is dat gemeenten, bedrijven en inwoners zoveel mogelijk 
met hun afval de Ladder van Lansink 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden 
gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Als dit niet het geval is zal een volgende, 
lagere stap in aanmerking komen. De Ladder van Lansink is een internationale vastgestelde 
standaard/ norm waarbij de preventie van afval bovenaan staat en het storten van afval onderaan.  
De standaard is genoemd naar de bedenker, de Nederlandse politicus Ad Lansink. De Ladder van 
Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden': 
 

 
 

A. Preventie 
De allerbeste manier van omgaan met afval is het voorkomen van afval. Bijvoorbeeld door eten mee 
te nemen in een broodtrommel in plaats van in een plastic zakje, drinken in een drinkbeker in plaats 
van een pakje of door te schrijven met een hervulbare pen.  
 

B. Hergebruik (van het product) 
Spullen die je afdankt, maar nog in goede staat zijn, kun je verkopen, naar de Kringloopwinkel 
brengen of aan een goed doel schenken, bijvoorbeeld boeken, speelgoed of schoolmeubilair.  
 

C. Recycling (van het materiaal) 
Veel afvalstoffen bevatten grondstoffen die goed hergebruikt kunnen worden. Deze materialen moeten 
gescheiden ingezameld worden om ze te kunnen verwerken tot grondstoffen.  
 

 (Oud) Papier wordt nieuw papier. Een papiervezel kan 6 keer mee.  
 Groente- fruit- en tuinafval (en etensresten) (GFT) wordt compost voor de tuin. 

 Plastic-, Metaal- en Drankverpakkingen / Plastic, Metaal(blik) en Drankenkartons (PMD)  
wordt na inzameling van elkaar gescheiden in zeven soorten plastic, papier en metaal. Metaal 
wordt met een magneet uit het afval gehaald. Papier wordt geweekt in een bad. Plastic wordt 
gescheiden met behulp van infraroodlicht en een camera. Daarna wordt alles schoongemaakt 
en vermalen tot zeven verschillende soorten granulaat. De plastic korrels leveren zijn 
grondstof voor saus- en frisdrankflessen, kratten, tennisballen, speelgoed of een fleecetrui).  
Van het blik worden weer nieuwe blikjes gemaakt of fietsonderdelen.   
 

D. Energie opwekken   
Er bestaan tegenwoordig moderne afvalverbrandingsinstallaties die energie winnen uit restafval. 



E. Afval verbranden 
Restafval kan worden verbrand in moderne, aangepaste installaties met rookgaswassing. Deze 
installaties kosten echter veel geld en waardevolle grondstoffen gaan verloren. Daarom staat 
afvalverbranding op de voorlaatste plaats in de ladder van Lansink. 
 

F. Afval storten 
Het storten van afval is de allerlaatste mogelijkheid van de Ladder van Lansink. Het storten van afval 
is slecht voor de natuur, veroorzaakt stank en bodem- en waterverontreiniging. Deze oplossing wordt 
alleen gebruikt als er écht niets met het afval gedaan kan worden. 
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